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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, Nyírgyulaj Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi
Programban rögzítette az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalta, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal
összehangolja a település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában
lévő intézmények működtetését. Vállalta továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program
elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés
állami és nem állami intézményfenntartóira.
Jelen dokumentum a jogszabályi előírásoknak megfelelően az Esélyegyenlőségi Program
felülvizsgálatának elvégzését írja le.
Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja

Nyírgyulaj település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával
érvényesíteni kívánja:
az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
a diszkriminációmentességet,
szegregációmentességet,
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges
intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések
érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).
A HEP IT célja
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének
javítása szempontjából.
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés,
1

Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia,
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció
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ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a
hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat.
A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.)
előírásai alapján végeztük. A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény
végrehajtási rendeletei,
 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az
esélyegyenlőségi mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi
esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai” fejezete és
 a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012
(VI.5.) EMMI rendelet
 alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a
 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.)
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Szt.)
 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV.
törvény (továbbiakban: Flt.)
 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban:
nemzetiségi törvény)
 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.)
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.)
előírásaira.

A helyi esélyegyenlőségi programok felülvizsgálatának szükségessége
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény (Ebktv.) 31. §-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról. A törvény 31.
§ (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi
esélyegyenlőségi programot fogad el, amelyet a 31. § (4) bekezdése értelmében kétévente át
kell tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni. Utóbbi bekezdés szó szerint:
„(4) A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben
meghatározott helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés
alapján szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a
helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani.”
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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)
A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)
A település bemutatása
Nyírgyulaj Község a Dél- Kelet Nyírség meghatározó nagyságú és elhelyezkedésű
települése. Nyíregyházától keleti irányban fekszik, 33 kilométerre a megyeszékhelytől. Ezen
irányból két megközelítése lehetséges a 41-es számú főúton keresztül, majd a 22.
kilométerszelvénynél letérve a főútról Besenyőd és Ófehértó településeken át jutunk el
Nyírgyulajba. Másik megközelítési lehetősége a Nagykálló, Kállósemjén és Nyírbátor
útvonal, mely néhány perccel több időt vesz igénybe. A falu lélekszáma 1920-ban 2264,
1930-ban pedig 2236 fő volt, mára sajnos 2047 főre csökkent.
Baktalórántháza, Máriapócs és Nyírbátor ölelésében helyezkedik el. 2013 júniusában
átadásra került az M3 autópálya Nyíregyháza-Őr közötti szakasza. Földrajzi adottságai
megfelelőek, tipikusan alföldi település, nincsenek meghatározó földrajzi anomáliák,
kiegyensúlyozott,
kelt-nyugati
elhelyezkedésű
település.
Településünkre a 90-es évek elején volt jellemző az elvándorlás, mely a városi és kisvárosi
élet vonzó tulajdonságaira épült. A népesség fogyását a magas halálozási statisztika
eredményezi, ezzel összefüggésben értelmezhető az a tény, hogy a születések száma nem
haladja meg a halálozást
Értékeink, küldetésünk
A település önkormányzata igen elkötelezett a
biztonságosan fenntartható településüzemeltetés iránt,
működésére az átgondoltság és takarékosság jellemző.
Feladatellátásai során igyekszik a helyben jelentkező
igényeket és szükségletek a lehető legmagasabb szinten
kielégíteni, figyelemmel a rendelkezésére álló erő- és
finanszírozási forrásokra, valamint a lakosság
életszínvonalának alakulásának nyomon követésére.
Egészségügyi ellátását önálló háziorvossal és védőnői
szolgálat fenntartásával biztosítja. Egészségügyi ügyeleti és egyes szociális feladatainak
ellátását a Nyírbátori kistérségben társulással létrehozott költségvetési szerv által látja el. A
helyi önkormányzat ezen felül Közösségi Házat, Könyvtárat, Teleházat, mezei őrszolgálatot
üzemeltet. A helyi lakosság szükségleteinek kielégítését biztosítja továbbá több
kereskedelmi – vendéglátó-ipari vállalkozás, gyógyszertár, üzemanyagtöltő állomás és posta
is.
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Elnyert Pályázataink
2008. évben pályázatot nyert a
Nyírgyulaji Református Egyházközösség
tulajdonában lévő, 999 helyrajzi számú
ingatlanon az EU szabványoknak
megfelelő játszótér kialakítására illetve
szabványosítására.
A pályázat összköltségvetése 8.379.290.Ft, melynek önrészét
20 %, -ot,
1.396.548.- Ft.-ot az önkormányzat
felhalmozási keretének terhére biztosítja.
Szintén 2008. évben az Önkormányzat pályázatot nyert Infrastrukturális fejlesztés a
gyalogosok biztonságáért Nyírgyulaj községben (Mártírok u. járdaépítés) céljából,
melynek megvalósítását és működtetését vállalja.
A beruházás tervezett bekerülési költsége – az elszámolható közbeszerzési, bonyolítási és
műszaki ellenőrzési díjjal együtt- 14.148.860.- Ft. Az igényelt támogatás mértéke
12.733.974.- Ft.
2009. évben Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése
ÉAOP-2009-4.1.2/A.
pályázat
kiírására
az
önkormányzati tulajdonú 4311 Nyírgyulaj Bátori u.
1/a. (461/12. hrsz.) ingatlanán „Új egészségház
építése és eszközökkel történő felszerelése” címmel
pályázatot nyert.
A pályázat tervezett bruttó összköltsége: 84.207.954.Ft. (ebből tervezett építési költség: 63.058.480.- Ft,
eszközbeszerzés tervezett költsége: 8.874.474.- Ft.)
A pályázat önrésze (5 %): 4.210.398.- Ft.
Pályázati forrásból 2010. évben az Óvoda épülete is felújításra
került.
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Az önkormányzat egyéb nyertes pályázatai:
Dél-Nyírségi szennyvízelvezetési és tisztítási
projekt
Innovatív kezdeményezés a civil szféra
bevonásával Nyírgyulajban a munka és
magánélet összehangolás érdekében
„Nyírgyulaj Község Önkormányzata
Konyhájának infrastrukturális fejlesztése”

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0041

Általános Iskola Fűtés korszerűsítés pályázat

önkormányzati felzárkóztatási
támogatás igénybevételének
részletes feltételeiről szóló
5/2012.(III.1.) BM. rendelet
KEOP-7.1.0/11-2011-0051

„Nyírbátor és térsége ivóvízminőség-javító
projekt
„Kerékpárprogram Nyírgyulajon”

TÁMOP-2.4.5.-12/3/2012-0027
A belügyminiszter 4/2014. (I.31.)
BM rendelete az egyes
önkormányzati feladatokhoz
kapcsolódó fejlesztési támogatás
igénybevételének részletes
szabályairól”

KEOP-6.2.0/A/11-2011-0070

Dél-Nyírségi szennyvízelvezetési és tisztítási projekt megvalósítása során kiépült közel 12
kilométer gerincvezeték és több 600 lakossági bekötés. A helyreállítási munkák is a
befejezéshez közelednek a község elmúlt évtizedeinek legnagyobb volumenű beruházása
során. Kijelenthető, hogy az európai uniós forrásból finanszírozott fejlesztést elfogadta
lakosság, hiszen a lakosság 2/3-a már rácsatlakozott a hálózatra.
Még ez évben megvalósul a település másik jelentős környezetvédelmi beruházása,
nevezetesen az ivóvízminőség- javító program, mellyel megszűnik az ivóvízben található
arzén és egyéb egészségre veszélyes anyagok, valamint egyben megújul a településközpont
ivóvízhálózata is.
Szintén a környezetvédelemhez szorosan kapcsolódik a települési hulladéklerakó
rekultivációja, mellyel várhatóan hamarosan eltűnik településünkről a környezetszennyező
lerakó.
Az önkormányzat (TOP-3.1.1-15) „Kerékpárút fejlesztése Nyírgyulaj és Nyírbátor között”
címmel pályázott 5.052 méter kerékpárút építése Nyírgyulaj és Nyírbátor települések között
a 4105. j. közút mentén, mely megvalósulása 2018. év tavaszára várható.
2016. évben benyújtásra került a TOP-3.2.1-15-SB-2016-00120 számú Önkormányzati
épületek energetikai korszerűsítése pályázat keretében „Épületenergetikai fejlesztés a
Nyírgyulaji Kossuth Lajos Általános Iskolában” címen. A pályázaton elnyert összeg:
103.732.700,-Ft. Terveink szerint 2018 októberéig megvalósul az általános iskola nyílászáró
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cseréje, illetve a megújuló energiaforrások használata keretében
fűtéskorszerűsítés, illetve napelemes rendszer (15 kw) kerül kiépítésre.

hőszigetelés,

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
Nyírgyulaj település
érvényesíteni kívánja:

Önkormányzata

az

Esélyegyenlőségi

Program elfogadásával

az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, a
közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, a diszkriminációmentességet,
szegregációmentességet, a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás
és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése
érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével –
érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi
szerveivel (tankerülettel).
A HEP helyzetelemző részének célja
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2)
bekezdésében nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba
tartozók számát és arányát, valamint helyzetét a településen.
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz
történő hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező
problémákat.
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és
azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését
az HEP IT tartalmazza.
A HEP IT célja
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének
javítása szempontjából.
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés,
ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a
hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat.
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1. Jogszabályi háttér bemutatása
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.)
előírásai alapján végeztük. A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény
végrehajtási rendeletei,
 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az
esélyegyenlőségi mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi
esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai” fejezete és
 a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012
(VI.5.) EMMI rendelet
alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a
 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.)
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Szt.)
 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV.
törvény (továbbiakban: Flt.)
 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban:
nemzetiségi törvény)
 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.)
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.)
előírásaira.
1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős
mértékben átalakul.
Az átalakítás fő elemei:
-

Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra
kerülnek.
Átalakul a finanszírozás rendszer.
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A
kötelezően
nyújtandó ellátásokat
2015. március 1-től a
járási
hivatalok
állapítják meg. Ezek
az
ellátások
a
következőek:
aktív
korúak ellátása,
időskorúak
járadéka,
- ápolási
díj (alapösszegű,
-

emelt összegű és kiemelt ápolási díj),
- közgyógyellátás (alanyi és normatív formák),
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
Egyéb támogatás biztosításáról a települési önkormányzatok döntenek. Az
önkormányzatok által nyújtható támogatás neve egységesen települési támogatás lesz,
amelynek jogosultsági feltételeit, típusait az önkormányzatok határozhatják meg.

A szociális rászorultságtól függő ellátásokat a Nyírgyulaj Község Önkormányzat képviselőtestületének egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015(II.27.)
önkormányzati rendelete szabályozza, mely 2015. március 1. napján lépett hatályba.
Korábbiakhoz szabályozáshoz képest változást jelent a települési támogatás bevezetése.
Létfenntartási támogatás abban az esetben állapítható meg, ha a kérelmező krízishelyzetbe
került.
Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet különösen:
a) a kérelmező vagy kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók
valamelyikének hírtelen fellépő, és kórházi ápolást igénylő betegsége, továbbá súlyos
vagy életveszélyes sérüléssel járó balesete,
b) kérelmező közös háztartásában élő közeli hozzátartozók esetében a családfenntartó
halála, vagy
c) lakhatást biztosító épületet elpusztító, vagy rendeltetést akadályozó elemi kár
(különösen tűz, szél, hóvihar) illetőleg meghibásodás (különösen csőtörés, robbanás,
elektromos meghibásodás).
(3)A pénzbeli átmeneti segély alsó határa 2.000.-Ft, felső határa 10.000.-Ft összeg.
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(4) a (3) bekezdésben meghatározott nagyobb összegű egyszeri rendkívüli támogatást,
összeghatártól függetlenül a képviselő-testület megállapíthat súlyos rendkívüli élethelyzet,
veszélyeztetettség esetén.
(5) Az átmeneti segély természetbeni ellátásként is nyújtható.
(6) Az eseti átmeneti támogatás összege az önkormányzat éves költségvetésében
rendelkezésre álló forrás figyelembevételével meghatározott összeg.”
Települési gyógyszertámogatás
(1)Gyógyszerkiadásokra tekintettel települési gyógyszertámogatásra jogosult az a személy,
aki a gyógyszerkiadások, illetve betegséghez kapcsolódó kiadások miatt létfenntartási
gonddal küzd. 2. melléklet
(2)Eseti települési gyógyszertámogatást egy naptári évben maximum két alkalommal lehet
megállapítani.
(3)Eseti települési gyógyszertámogatásra a kérelmező akkor jogosult, ha
a) családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200 %-át nem haladja meg, és
b) a gyógyszerkiadásai, illetve betegséghez kapcsolódó kiadásai a kérelem
benyújtásakor eléri, vagy meghaladja a 10.000 Ft-ot.
(4)A (3) bekezdés b) pontja szerinti kiadásokat számlákkal kell igazolni.
(5) Az egy alkalommal megállapított eseti települési gyógyszertámogatás maximális
összege 5000 Ft.
Települési temetési támogatás
(1) Pénzbeli temetési segély állapítható meg annak, aki a meghalt személy eltemetetéséről
gondoskodott és családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 400%-át nem haladja meg.
(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés összege 90.000-Ft.
(3) A kérelmezőnek a kérelméhez csatolnia kell a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen
élő közeli hozzátartozója nevére – kiállított számla eredeti példányát, valamint a halotti
anyakönyvi kivonatot.
Települési támogatás elemi kár elhárításához
(1)Elemi kárra tekintettel települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a
bekövetkezett elemi károk miatt létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe
került.
(2)Elemi kárnak minősül a tűz, robbanás, vihar, viharon kívüli egyéb elemi kár,
földcsuszamlás, talajsüllyedés, földrengés, árvíz miatt bekövetkezett kár.
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(3) A támogatás összege kérelmenként maximum 50000 Ft lehet. Egy ingatlanra egy évben
csak egyszer lehet támogatást adni. 3. melléklet.
(4) Az (1) bekezdés szerint a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet akkor áll
fenn, ha
a) kérelmező lakhatását biztosító ingatlan elemi kárt szenvedett, és
b) a kérelmezőnek nincs saját, vagy a családja tulajdonában lévő, és haszonélvezeti
jogával bíró más, a lakhatását lehetővé tevő ingatlana, és
c) a kérelmezőnek és családjának nincs jelentős - 1000000 Ft-ot elérő egyéb ingó és
ingatlan – vagyona, és
d) a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250 %-át nem haladja meg,
(5) Az önkormányzat hivatal jegyzője, vagy a jegyző által kijelölt dolgozója a kérelem
beérkezésétől számított 8 napon belül a kérelemmel érintett ingatlanon helyszíni szemlét
tart. A kérelmező köteles a helyszíni szemlén közreműködni. Az együttműködés hiánya a
kérelem elutasítását vonja maga után.
(6) A kérelmezőnek a kérelméhez csatolnia kell a (4) bekezdés b-d) pontokra vonatkozó
nyilatkozatokat.
(7) El kell utasítani azt a kérelmet, mely esetében a kérelmező, illetve családjában élő
személy
a) az elemi kárt szándékosan idézte elő,
b) az elemi kár elhárításában, csökkentésében a körülményekhez, lehetőségeihez képest
nem, vagy nem megfelelő mértékben vett részt.
(8) Az elemi kárra tekintettel kérelmezett települési támogatás megítéléséről az
önkormányzat képviselő-testülete a kérelem beérkezésétől számított 20 napon belül dönt.
(9) A támogatást megítélő határozatban - legfeljebb 3 hónapos határidő megadásával - a
jogosultat kötelezni kell arra, hogy támogatási összeg cél szerinti felhasználásáról - a
nevére, vagy a családja valamely tagjának nevére szóló számlával - elszámoljon.
(10) Amennyiben a jogosult a támogatást részben, vagy egészben nem a támogatási cél
szerint használta fel, vagy az elszámolási kötelezettségének határidőig nem tesz, eleget
határozatban kell kötelezni a támogatás megtérítésére.
Az Önkormányzat a szociális rászorultak részére intézményén keresztül, ellátási szerződés
keretében személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokat biztosít a következők
szerint:
a) az étkezést,
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b) házi segítségnyújtást,
Ellátási szerződés alapján a Nyírbátor Város Önkormányzat által fenntartott Nyírbátor
Város Szociális Szolgálata:
a) jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtet,
b) támogató szolgálat,
c) családsegítés.
Az önkormányzat köteles külön eljárás nélkül ellátást nyújtani, ha a szociálisan rászoruló
létfenntartása veszélybe kerül, önmaga ellátására képtelen. Az étkeztetés keretében azoknak
a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni akik
a) a 62 életévüket betöltötték,
b) tartósan beteg, mozgásában erőteljesen gátolt, vagy átmeneti jelleggel betegsége miatt
nem képes önmaga ellátására,
c) orvosi szakvéleménnyel alátámasztott fogyatékossága van,
d) életvitele által megítélt, önmaga nyilatkozatával alátámasztott szenvedélybeteg,
e) állandó és tartózkodási hellyel nem rendelkező hajléktalanról.
Települési lakásfenntartási támogatás

(1) Települési lakásfenntartási támogatásra jogosult az a szociálisan rászoruló háztartás,
melynek jelentős havi lakásfenntartási kiadásai vannak és teljesülnek az e rendeletben
meghatározott egyéb feltételek.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában szociálisan rászorult és 5000.-Ft települési
lakásfenntartási támogatásra jogosult az a háztartás ahol a háztartásban az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %át.
(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában szociálisan rászorult és 4000.-Ft települési
lakásfenntartási támogatásra jogosult az a háztartás ahol a háztartásban az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %át.
(4) Az (1) bekezdés alkalmazásában szociálisan rászorult és 3000.-Ft települési
lakásfenntartási támogatásra jogosult az a háztartás ahol a háztartásban az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át
(5) A kérelmezőnek a kérelemhez számlával igazolnia kell a havi lakásfenntartási kiadásait.
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(6) A kérelem elbírálásakor figyelembe vehető lakásfenntartási kiadások: a villanyáram, vízés gázfogyasztás, a szemétszállítási díj, a lakbér, az albérleti díj és a tüzelőanyag ára.
(7) Az (1) bekezdés alkalmazásban jelentős a havi lakásfenntartás akkor, ha a havi
lakásfenntartási kiadások elérik az egy főre jutó jövedelem 20%-át.
A települési lakásfenntartási támogatást rendszeres települési támogatás formájában lehet
nyújtani. A támogatást havi rendszerességgel 1 év időtartamra (12 hónapra) kell
megállapítani. A támogatást elsősorban az E-ON, Nyírségvíz, Tigáz szolgáltatókhoz kell
utalni.
Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
Köztemetés
(1) Közköltségen csak a legolcsóbb, a legalacsonyabb szintű temetés rendezhető meg.
(2) Ha az elhunyt személynek olyan ingó vagy ingatlan vagyona maradt, melyből a temetés
költsége visszaigényelhető, a temetés költségét hagyatéki hitelként az illetékes közjegyzőnél
be kell jelenteni, vagy az eltemettetésére kötelezett személyt a köztemetés költségeinek
megtérítésére kötelezi, mely alól a polgármester különös méltánylást érdemlő körülmények
fennállása esetén mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt.
(3) Különös méltánylást érdemlő körülménynek minősül ezen alcím alkalmazása során, ha
az eltemettetésre köteles személy családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül álló esetén annak másfélszeresét.
Az önkormányzat az alapszolgáltatás keretében gondoskodik különösen az időskorúak, a
fogyatékos személyek, a pszichiátriai betegek, a szenvedélybetegek, továbbá a hajléktalan
személyek ellátásának megszervezéséről.
Ennek megvalósítása érdekében az alapszolgáltatásban dolgozó szakemberek
együttműködnek a helyi és területi egészségügyi, oktatási, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi, illetve munkaügyi intézményekkel, szolgáltatókkal, szervezetekkel. Ezen
intézmények tevékenységének összehangolása a szolgáltatást igénybe vevő személy
szociális ellátása érdekében - a települési önkormányzat feladata.
Cél: az életkora, mentális-egészségügyi, vagy fogyatékos, életvezetési nehézségek vagy
egyéb szociális ok miatt problémás helyzetben lévő személy(ek) nem intézeti keretek
között, hanem saját otthonában hagyva segíteni önálló életvitele megtartásában,
fejlesztésében.
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Ellátottak köre:
Étkeztetés:
 A szolgáltatás területe: Nyírgyulaj község közigazgatási területe.
A szolgáltatás keretén belül azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi
egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve
önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek
biztosítani.

 Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve általa eltartottat is, aki életkora
vagy egészségi állapota miatt nem képes az előző bekezdés szerinti étkezésről más
módon gondoskodni.
 A településen élő fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, hajléktalan személyek
vagy szenvedélybetegek részére lehetőséget kell biztosítani az étkeztetés
igénybevételére, illetve segítséget kell nyújtani a saját lakóhelyükön történő étkezés
biztosítására.
Házi segítségnyújtás:
 azok a Nyírgyulaj község közigazgatási területén élő – elsősorban - időskorú
személyek, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk
hozzátartozóik, más személyek nem gondoskodnak,


azok a pszichiátriai betegek, fogyatékos személyek, valamint szenvedélybetegek,
akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában
segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek,



azok az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyek, akik ezt az ellátási formát
igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és
szociális helyzetük miatt rászoruló időskorú, valamint fogyatékos személyek részére
nyújtott ellátás. Segítségével fenntarthatók a biztonságos életvitel feltételei, krízishelyzetben
lehetőséget nyújt az ellátást igénybevevő személynél történő gyors megjelenésre és
segítségnyújtásra.
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A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely biztosítja
 az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő
haladéktalan megjelenését,
 a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali
intézkedések megtételét,
 szükség esetén további, az egészségügyi és szociális alap- és szakellátás körébe
tartozó ellátás kezdeményezését.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a házi segítségnyújtás kiegészítő szolgáltatásaként, a
Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás keretén belül és szervezésében és
irányításában történik.
2010. november 8-án a községben megnyitotta
kapuit a kisgyermekek előtt a Gesztenye Bölcsőde.
2010 tavaszán megszületett Nyírgyulaj Község
Önkormányzatának Képviselő-testületének döntése
arról, hogy egy új intézményt hoznak létre, ezzel is
segítve a községben élő kisgyermekes családok
munkába állási esélyeit. A bölcsőde a
polgármesteri
hivatal
hátsó
szárnyának
átalakításával jött létre. Július elején megkezdődtek
az átalakítási munkálatok, amit helyi vállalkozók végeztek. Az átalakítási munkálatokat az
Önkormányzat önerőből valósította meg melyek szeptember végére készen is lettek. A
bölcsőde belső felszerelésére jelentős összegű támogatást (3 millió forint) kaptunk az
Értetek Karitatív Egyesülettől. Bölcsődénk a XXI. századnak megfelelő színvonalú
környezetben tudja fogadni a Község legfiatalabb lakóit. A játékkészlet mind pedagógiai,
mind esztétikai szempontból kimagasló. A bölcsőde jelenleg egy csoportos, a 12
kisgyermek biztonságos és családias környezetének megteremtéséről a két helyi gondozónő,
és az intézmény szakmai vezetője gondoskodik. A bölcsődések egészséges és életkornak
megfelelő táplálkozására nagy hangsúlyt fektet az önkormányzat. Meséljenek a bölcsődéről
a képek:
A csoportszoba esztétikus, tágas és jól felszerelt. A fürdőszoba és az öltöző a korosztály
igényeinek megfelelő, modern kialakítású. A bölcsőde megnyitását megelőző héten szerdán
csütörtökön és pénteken Bölcsődébe hívogató játszóházat szerveztek a Bölcsőde dolgozói az
intézményvezető irányításával az érdeklődő szülők és kisgyermekek számára. A gyerekek
bátran birtokba is vették az eddig „lakatlan gyerekbirodalmat”. Színes játékokkal és kreatív
tevékenységekkel színesítettük a kellemesen együtt töltött időt.
Mit nyújt a bölcsődénk a kisgyermekeknek?
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•

Egészséges és biztonságos környezetet.

•

Kis létszámú csoportot, saját gondozónőt.

•

Szakszerű és szeretetteljes gondozást-nevelést.

•

A helyes higiénés szokások és viselkedési szabályok elsajátítását.

•

Jól szervezett, rugalmas folyamatos napirendet.

•

Változatos és sokszínű játéklehetőséget, önálló és szabad játékot, együttjátszást a
társakkal: szobában, játszóudvaron.

•

Életkornak megfelelő, változatos játékeszközöket, fejlesztő-játékokat.

•

Zene- és mesehallgatási lehetőségek ismerkedés a bábozással.

•

Firkálási, rajzolási lehetőségeket, gyurmázást, festést, ragasztást.

•

Játékos torna, a nagymozgás fejlődésének segítése.

•

A személyiség, a kreativitás kibontakozását.

•

A koruknak megfelelő tanulási lehetőségeket, a megismerő-folyamatok fejlődését.

•

Azonos korú gyermekek megismerését, együtt-játszást.

•

Levegőzést, játékot a szabadban.

•

Napi négyszeri étkezést, korszerű és az életkornak megfelelő táplálkozást, gondosan
összeállított étrendet.

•

Rendszeres gyermekorvosi felügyeletet.

Mit nyújt a bölcsődénk a szülőknek?
Munkánk során fontosnak tartjuk, hogy harmonikus kapcsolatot alakítsunk ki a családokkal,
segítsük a családi nevelést. Ennek teljesüléséhez az alábbi lehetőségeket biztosítjuk:
•

Ismerkedés a bölcsődei környezettel a beiratkozás előtt.

•

Családlátogatás.

•

Szülővel történő fokozatos beszoktatás.

•

Rendszeres szóbeli és írásos tájékoztatás a gyermek fejlődéséről.

•

Igény szerint beszélgetés a gondozónőkkel, más szakemberekkel.

•

Szülőcsoportos beszélgetések.

•

Nyílt napok.

•

Családi délutánok.
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Mit nyújt a bölcsődénk a közösségnek?
A bölcsődénk az alapellátás mellett a családi nevelést támogató szolgáltatásokat a
bölcsődéhez tartozó tornateremben szervez az óriási igény miatt:
 Időszakos gyermekfelügyelet: A szülő elfoglaltsága idejére néhány órára kérheti
gyermeke felügyeletét.
 Játszóház: Szüleikkel együtt kellemes, barátságos környezetben tartózkodhatnak a
gyermekek, együtt játszhatnak a legkorszerűbb játékokkal. Az édesanyák, édesapák
kötetlen formában beszélgethetnek a gyermeknevelésről, az őket érdeklő kérdésekről.
Tanácsot, segítséget kérhetnek gyermekük neveléséhez a szakemberektől.
 Játék- és eszközkölcsönzés.
 Gyermeknevelési szaktanácsadás.
A bölcsőde napos bölcsődeként működik. A bölcsőde olyan szolgáltató intézmény,
amely az alapellátás keretében alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt a
gyermekek számára. A bölcsőde feladata a családban nevelkedő három éven aluli
gyermekek napközbeni ellátása szakszerű gondozása-nevelése, harmonikus testiszellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.
A bölcsődébe a gyermek 1 éves korától a harmadik életévének betöltéséig, illetve annak az
évnek a december 31-áig vehető fel, amelyben a gyermek a 3. életévét betölti.
2013. évben fényterápiás sószoba került kialakításra, melyet megfelelő szakmai felügyelet
mellett
használhatnak
a
bölcsődél,
illetve
óvodás
gyermekek.
Az önkormányzat finanszírozásában 2015. évtől Bébitaxi szolgáltatást vehetnek igénybe a
nem helybeli gyerekek szülei. A szolgáltatás célja, hogy a Nyírbátori Kistérségben élő
gyerekek biztonságos utaztatása az otthonuk és az intézmény között önköltséges alapon.
Az intézmény 2016. január 1. napjától Nyírgyulaji Gesztenye Óvoda – Bölcsőde, Családés Gyermekjóléti Szolgálat néven összevontan működik.
Elmondhatjuk, hogy az intézmény létszám kihasználtsága 2010 óta maximális. 12 fő
bölcsődés gyermekből 1 fő halmozottan hátrányos helyzetű. 2012 –től kezdődően
folyamatosan nő az intézménybe jelentkezők létszáma, amely a magas színvonalú
szolgáltatásnak köszönhető. Folyamatos várólista alakult ki: 2014. évben 8 fő, 2015. évben
12 fő és 2016-ra 17 fő gyerek várakozik, hogy intézményünk szolgáltatásait igénybe
vehesse. A 2016-os adatok alapján elmondható, hogy a 17 várólistás gyermek közül 8 fő
helybeli és 9 fő egyéb településről érkező. Az intézménybe való felvételkor előnyben
részsülnek a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, három
gyerekes családok, akiket szüleik egyedül neveli, illetve akik szülei dolgoznak. A kialakult
várólistás gyerekek szülei kivétel nélkül dolgozó szülők.
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2014-tő folyamatosan várólista alakult ki, mivel a térségben hiánypótló szolgáltatást
nyújtunk (Bébitaxi), melynek működtetését a kezdetektől hosszú távon fenntartható módon
nyújtjuk. Elmondható, hogy a településen szinte kivétel nélkül minden érintett igénybe
kívánja venni a bölcsődei szolgáltatást. Védőnői adatok alapján már várandós kismamák is
igényeiket jelzik az intézmény vezetőjénél. Ez nemcsak a helyiekre, hanem a térségben lévő
érdeklődőkre is vonatkozik.
A megnövekedett igények azzal magyarázhatóak, hogy a születések száma kissé emelkedő
tendenciát mutat térség szerte, illetve a munkanélküliség aránya is csökkent az elmúlt
években. Ez köszönhető annak, hogy a közmunkaprogramok keretén belül minél több főt
kell bevonni a közfoglalkoztatásba.
Egyrészt a kialakult várólista, illetve a szolgáltatás minőségének még magasabb szintű
végzése miatt óriási szükség lenne egy új -12 fős - csoport létrehozására. Ennek érdekében
az önkormányzat 2016. tavaszán pályázatot nyújtott be a Nemzetgazdasági Minisztérium
által meghirdetett TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát,
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című felhívására,
mely elutasításra került.
2. Stratégiai környezet bemutatása
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal,
koncepciókkal, programokkal
A 2013-as év nagy változásokat hozott az önkormányzatok életében, hiszen átalakul az
önkormányzati feladatellátás, és ezzel együtt a finanszírozási rendszer is. A korábban
önkormányzat által ellátott feladatok egy része az államhoz került, ezzel együtt a
feladatellátást szolgáló források nagyobb része illetve egyéb, feladatokhoz szorosan nem
kötődő támogatások egy része is átirányításra kerül a központi költségvetésbe.
A változásokkal párhuzamosan, a megmaradó feladatok tekintetében a forrásszabályozás
átalakítása sem maradhat el. Új finanszírozási struktúra kerül kialakításra, mely elszakad az
eddigi jellemzően normatív támogatási rendszertől. E szempontból kiemelkedő szerepe van
az ágazati feladatok meghatározásának, a kötelező önkormányzati feladatok és helyi
közügyek szétválasztásának. Jellegükből fakadóan ugyanis az egyes közszolgáltatások
eltérő finanszírozást igényelnek
-

A helyi önkormányzatoktól az államhoz történő feladat-átcsoportosítással
egyidejűleg az államhoz kerülő feladatok finanszírozásához szükséges, eddig az
önkormányzatokat megillető átengedett források rendszere is újragondolásra
került. Az államhoz kerülő feladatok finanszírozásával összefüggésben 2013-tól
megszűnik a helyben maradó személyi jövedelemadó részesedés, a főváros és a
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-

megyei jogú városok illeték-bevételi részesedése, valamint a gépjárműadó
átengedés
mértéke
is
100
%-ról
40%-ra
csökken.
Az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás lesz. A nevelőmunkához
szükséges támogatás a központi költségvetés úgy bocsátja az önkormányzatok
rendelkezésére, hogy az itt dolgozó pedagógus és a nevelő munkát segítő létszám
bérét a kereseteket meghatározó törvényi szabályozás kötelező szintjén teljes
mértékben biztosítja, továbbá hozzájárul az óvoda szakmai és üzemeltetési
kiadásaihoz.
Emellett az önkormányzatok állják a gyermekek étkeztetését – nevesített állami
támogatás mellett.

Az óvodák szakmai-dologi kiadásaihoz és üzemeltetéséhez a központi költségvetés célzott
és nevesített támogatást biztosít. A gyermekétkeztetés finanszírozása változatlan marad. E
tételek forrásául korábban is az önkormányzati fejezetben ilyen jogcímen jelentkező állami
hozzájárulások
és
támogatások
szolgálnak.
2013-ban változatlan szabályozás mellett működik tovább a lakossági közműfejlesztés
támogatása, a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadás támogatása
(létszámleépítés), növekedik az európai uniós fejlesztési pályázati saját forrás
kiegészítésének támogatására rendelkezésre álló előirányzat, és továbbra is lehetőség lesz az
önkormányzati feladatellátás szolgáló intézmények fejlesztésére, felújítására pályázni.
2013-ban címzett és céltámogatás csak a korábbi években elindult beruházásokhoz nyújt
fedezetet a törvényjavaslat.
Ezen bevételi kör főként meghatározott feladatok finanszírozásaként érkezik
önkormányzatunkhoz: védőnői szolgálat működtetése, közfoglalkoztatás kiadásainak
finanszírozása, egyéb pályázott célok, feladatok
A 2007-2013 és a 2014-2020-as tervezési időszak összehasonlítása
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Széchenyi 2020.
A 2014-2020 közötti időszakban jelentős uniós forrás áll Magyarország rendelkezésére. A korábbi hét éves
periódushoz képest – melynek a legfőbb célja a leszakadt régiók felzárkóztatása volt – a most induló
ciklusban az EU más célkitűzéseket vállalt. Ezeket 11 pontban foglalta össze. Az összes tagállamnak a 11
célhoz kell igazítania saját fejlesztési terveit, így mind a 28 ország egy irányba fejlődik majd tovább.
Magyarország a következő hét éves időszakban összesen 7480 milliárd forintot használhat fel. Az összes
forrás 60%-át a Gazdaságfejlesztésre fordíthatjuk majd, melynek részét képezi a foglalkoztatottság
elősegítése is. Az előző időszakhoz képest másfélszer több forrás jut majd munkahelyteremtésre, háromszor
több a kutatás-fejlesztésre és innovációra, energiahatékonyságra és az infokommunikációs szektor
fejlesztésére pedig a korábbi dupláját használhatjuk fel. A teljes pénzügyi keret legalább 15 százalékát
közvetlenül a kis- és középvállalkozások megerősítésére fordítják majd, és a pályázati rendszerben is több
változásra számíthatunk.

2014-2020 időszak Operatív programok:
Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP)
Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP)
Intelligens Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)
Koordinációs OP (KOP)
Környezet és Energetikai Hatékonyság OP (KEHOP)
Terület és Településfejlesztési OP (TOP)
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Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP)
„Vidékfejlesztés, halászat” OP

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
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.
Kistérséget alkotó települések és azok népesség száma:
Név

Jogállás

Terület

Népesség

Bátorliget

Község

33

680

Encsencs

Község

32

2 025

Kisléta

Község

22

1 731

Máriapócs

Város

22

2 178

Nyírbátor

Város

67

12 807

Nyírbéltek

Község

62

2 970

Nyírbogát

Község

55

3 217

Nyírcsászári

Község

13

1 271

Nyírderzs

Község

17

651

Nyírgelse

Község

28

1 156

Nyírgyulaj

Község

36

2 050

Nyírlugos

Város

58

2 942

Nyírmihálydi

Község

25

2 094

Nyírpilis

Község

16

862

Nyírvasvári

Község

28

2 006

Ömböly

Község

30

465

Penészlek

Község

37

982
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Piricse

Község

37

1 908

Pócspetri

Község

26

1 755

Terem

Község

50

661

A jegyzői becslések alapján a kistérségben élő gyermekek körülbelül 44 százaléka roma. A
roma gyerekek aránya Piricsén a legmagasabb (84 százalék), Encsencsen a gyerekek
háromnegyede (78 százalék), Nyírmihálydiban 60 százaléka, Penészleken 55 százaléka és
Nyírbátorban 46 százaléka roma. Ez szintén előrevetíti a település és a helyi gyerekintézmények szegregálódását, gettósodását.
Az alacsony státuszú lakosok, azaz a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők
és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül a
kistérségben kiemelkedően magas (42,4 százalék) még a 33 leghátrányosabb helyzetű
kistérség átlagához (38,8 százalék) viszonyítva is. Ez az adat és a roma lakosság szintén
nagy aránya előrevetíti azt, hogy a kistérségben előfordulnak szegregálódó települések,
településrészek. Ezt támasztják alá a lakásállomány komfortosságával kapcsolatos
információk is: a népszámlálás adatai szerint kistérség teljes lakásállományának csaknem ¼e komfort nélküli vagy szükséglakás. Az egyes települések között azonban igen nagy
eltérések mutatkoznak meg: míg például Nyírbátorban ez az arány kevesebb mint 13
százalék, addig Nyírpilisen meghaladja az 50 százalékot. Mindez azt igazolja, hogy a rossz
lakáskörülmények részben koncentráltan fordulnak elő. A KSH közzétett népszámlálási
adatai szerint a programban résztvevő alábbi településeken azonosíthatók be
szegregátumok:
 Encsencs (3 szegregátum 1426 lakossal),
 Nyírbátor (2 szegregátum 2548 lakossal),
 Nyírgyulaj (1 szegregátum 75 lakossal).
Számukra különösen fontos, hogy megfelelő minőségű nevelési, oktatási, szociális és
egészségügyi szolgáltatásokhoz férjenek hozzá, és különböző képzési és foglalkoztatási
eszközökkel segítsék munkaerő-piaci (re)integrációjukat.
Nyírbátori kistérségben a becslések alapján 9162 roma él, ők a népesség ötödét (21
százalék) teszik ki. A lakosság több mint fele roma Piricsén (53 százalék) és
Nyírmihálydiban (53 százalék), azaz abban a két faluban, ahol a legmagasabb a gyerekek
aránya is. Encsencsen, Nyírbélteken és Nyírvasváriban 30-40 százalék közötti a romaság
aránya. Encsencsen a 0-17 évesek aránya valamivel magasabb, a másik két településen
viszont alacsonyabb a kistérségi átlagnál. Nyírbátor, Kisléta és Penészlek lakosságának
ötöde (20-22 százalék), Ömböly, Pócspetri, Nyírgyulaj, Nyírlugos, Nyírcsászári
népességének mintegy tizede (9-13 százalék) roma. Ennél is kevesebb roma él Nyírderzsen
és Nyírbogáton (egyaránt 7 százalék), Bátorliget (4 százalék) és Terem (2 százalék)
községekben pedig nincs számottevő roma közösség. A jegyzői becslések szerint
összességében nyolc olyan település van a kistérségben, ahol a roma népesség aránya eléri,
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illetve
meghaladja
a
20
százalékos
kritikus
határt.
A kedvezőtlen munkaerő-piaci folyamatokat jelzi a tartós munkanélküliség arányának
folyamatos növekedése (jelenleg mintegy átlag 40 százalék). A képzett szakemberek hiánya
akadályozza a magasabb hozzáadott értéket termelő gazdasági befektetők letelepedését.
Minden korcsoportot erőteljesen érint a munkanélküliség, azonban mindenképpen jelentős
problémákra utal, hogy a 25 év alatti álláskeresők aránya 22 százalék. A munkanélküliek
jelentős részét pályakezdők teszik ki. A regisztrált munkanélkülieknek átlagosan 12-13
százaléka
pályakezdő.
Az 50 év feletti álláskeresők aránya mindössze 9 százalék, ami részben azt támasztja alá,
hogy az idősebb korosztály esetében a munkanélküli státuszt hivatalosan felváltja az
inaktivitásba vonulás, ami többnyire rokkantnyugdíjazást jelent.

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából
releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
Szegregátumnak nevezzük azokat a területeket, ahol az aktív korú népességen belül a
legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel
nem rendelkezők aránya mindkét mutató tekintetében magasabb, mint 50%.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési
eszközökről,
valamint
egyes
településrendezési
sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeleté szerint
A szegregációs mutató: legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 év) belül.
A mutató számítása: a település területén belül olyan területileg egybefüggő tömbök
kiválasztása, amelyekre együttesen jellemző, hogy a szegregációs mutató határértékének
megfelelnek. A tömb népszámlálási célra létrehozott, általában közterületek és/vagy
természetes és mesterséges tereptárgyak (pl. vasútvonal, autópálya nyomvonala, vízfolyás
partja), valamint rácshálós térinformatikai megoldás eredményeképpen kialakított,
településen belüli kisterületi egység.
A szegregációs mutató határértékei településtípusonként, 2011

Településtípus

Szegregált terület,
amelynél a
szegregációs mutató
értéke

Fővárosi kerület I.
nagyobb egyenlő,
csoport (I., II., III., V., mint 20%

Szegregációval
veszélyeztetett terület,
amelynél a
szegregációs mutató
értéke
nagyobb egyenlő,
mint 15%, de kisebb
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VI., VII., VIII., IX.,
X., XI., XII., XIII.
kerület)
Fővárosi kerület II.
csoport (IV., XIV.,
XV., XVI., XVII.,
XVIII., XIX., XX.,
XXI., XXII., XXIII.
kerület)

mint 20%

nagyobb egyenlő,
mint 25%

Megyei jogú város

nagyobb egyenlő,
mint 35%

Járásszékhely város

nagyobb egyenlő,
mint 35%

2000 főnél népesebb nagyobb egyenlő,
város és község
mint 35%
2000 főnél kisebb
város és község

nagyobb egyenlő,
mint 50%

nagyobb egyenlő,
mint 20%, de kisebb
mint 25%
nagyobb egyenlő mint
30%, de kisebb mint
35%
nagyobb egyenlő mint
30%, de kisebb mint
35%
nagyobb egyenlő mint
30%, de kisebb mint
35%
nagyobb egyenlő mint
40%, de kisebb mint
50%

200 főnél népesebb települések esetében szegregátumnak, illetve szegregációval
veszélyeztetett területnek azok az egybefüggő területek tekintendők, melyek megfelelnek a
fenti mutatók egyikének, és a terület lakónépességének száma eléri az 50 főt. 200 főnél
kisebb települések esetében a település egészére kell meghatározni a szegregációs mutató
értékét.
Ezekre a területekre jellemzőek, hogy ritkán lakottak, elöregedő lakosságúak illetve ahol a
munkanélküliség aránya magas, az iskolázottság alacsony.
A településünkön korábban 3 szegretátum volt. A Központi Statisztikai Hivatal 2017.
január 9-ei igazolása szerint – számított szegregációs mutató alapján - településünkön 1
szegregátum és 2 veszélyeztetett terület található.
A szegregátum az Ady Endre utca páros oldala, a Pipacs utca 9. számtól kezdődően a
Rákóczi utca határáig húzódik. Lakossága 75 fő. Az itt található lakásállománya 33 db
lakott lakás.
Az alábbi adattáblázat a KSH adatai alapján a 2011. évi népszámlálás adatai alapján
kerültek számításra.
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A legfrissebb (2017) önkormányzati adatgyűjtés alapján a szegregátum lakónépessége 77
főre csökkent. Ezen belül az aktív korú lakosság száma 47 fő. Lakónépességen belül a 0-14
éves korosztály száma 13 %, 15-59 évesek aránya 53% és a 60 év fölöttiek aránya pedig
24%. A népesség 21%-kal csökkent a 2011. évi népszámlálás óta. Lakásállománya 33 db
maradt. A foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves korosztály tekintetében 33%. Rendszeres
jövedelemmel rendelkezők arány 75%, alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban a
foglalkoztatottak arány 81%. A munkanélküliek aránya 27%, a tartós munkanélküliek
aránya pedig 12%.
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A településen korábban három szegregátum volt, kettő terület veszélyeztetett területté
minősítette a Központi Statisztikai Hivatal a 2011. évi népszámlálási adatokból számított
szegregációs mutató alapján. Így a korábbi Kerekhalmi utca- Tulipán utca- Rózsa utca egy
része vált veszélyeztetett területté. Területe kevesebb, mint felére csökkent, lakosságszáma
2017-es önkormányzati adatgyűjtés alapján 105 fő. Az aktív korú lakosság száma 59 fő.
Lakónépességen belül a 0-14 éves korosztály száma 12,5 %, 15-59 évesek aránya 53,5% és
a 60 év fölöttiek aránya pedig 23,5%. A népesség 19%-kal csökkent a 2011. évi
népszámlálás óta. Lakásállománya 45 db maradt. A foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves
korosztály tekintetében 32%. Rendszeres jövedelemmel rendelkezők arány 71%, alacsony
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presztízsű foglalkoztatási csoportokban a foglalkoztatottak arány 79%. A munkanélküliek
aránya 22%, a tartós munkanélküliek aránya pedig 15%.

A másik veszélyetetett terület a Jókai utca- Pipacs utca-Ady Endre utca páratlan oldala
határáig terjed. Lakosságszáma 2017-es önkormányzati adatgyűjtés alapján 128 fő. Az
aktív korú lakosság száma 54 fő. Lakónépességen belül a 0-14 éves korosztály száma 9,5
%, 15-59 évesek aránya 58,5% és a 60 év fölöttiek aránya pedig 26,5%. A népesség 21%kal csökkent a 2011. évi népszámlálás óta. Lakásállománya 31 db maradt. A
foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves korosztály tekintetében 32%. Rendszeres
jövedelemmel rendelkezők arány 69%, alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban a
foglalkoztatottak arány 68%. A munkanélküliek aránya 18%, a tartós munkanélküliek
aránya pedig 11%.

29

.

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
Nyírgyulaj település roma lakosságának több, mint 50%-a a 2. sz. veszélyeztetett területen
él, melyre jellemző, hogy a jobb helyzetű cigányok esetleg igyekeznek elhagyni ezen
területet. A családok nagy része kereső nélküli háztartásokban él. Olyan háztartás nem
található, ahol a keresőképes családtagok mindegyike tartós munkahellyel rendelkezik.
Családok jövedelmének összetétele családonként nagyon eltérően alakul. Az aktív korú
lakosságon belül, a többgyermekes családok esetében a család bevételének túlnyomó részét
a családi pótlék és a Gyes adja. 2015-ben 668 fő élt szegregátumokban, ebből 330 férfi és
338 nő.
3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi
önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.
évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre
jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt
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évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti
bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is.
A minimális számú gazdasági szereplőnek köszönhetően az országos átlagot meghaladó
munkanélküliség (16 – 17 % körüli) is tapasztalható, bár az utóbbi években, 2005. évtől
több munkahely és Ipari Park létesült a szomszédos Nyírbátorban, ezekben a szakképzetlen
és a képzett munkaerő is munkalehetőséghez jut(hat).
A lakosságszám jellemzően állandóságot mutat, stagnál, mind a 90-es években, mind pedig
az ezredfordulót követően 2.100 fő állandó lakosságszám él a településen, 2013. január 1jén 2.037, 2016. december 31-én 2047 fő állandó lakosa volt.
Alapvetően a Nyírségre jellemző mezőgazdasági – szántóföldi gazdálkodás, főként
gabonafélék termesztésével - funkciókkal bír, megfigyelhető még a tájegységre jellemző
alma, burgonya és dohánytermesztés is. Napjainkra a birtokszerkezet koncentrálódása
jellemző, igencsak domináns és értékes termőföldekkel. Jelentős, említésre méltó a
mezőgazdálkodási potenciálra támaszkodó felvásárló és raktárbázis (Kelet-Grain Kft.),
valamint nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező szerszámgépgyártó vállalkozás (Cs-Radiál
Kft.).
a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya (melléklet: 3.2.1;
3.2.3; 3.2.4.)
180 napnál régebben munkanélküliek aránya
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A gazdaságilag aktív korú lakosság körében a nyilvántartott munkanélküliek száma 2013.
és 2015. között csökkent, emellett a lakónépesség is csökken. A lakónépességhez képest a
nyilvántartott munkanélküliek aránya kis mértékben növekedett, az elmúlt két évben pedig
csökkentő tendenciát mutat. 2013-ban a 15-64 év közötti korosztály 16,7%-ról 16,9%-ra
változott. A nők esetében a munkanélküliek aránya 2013-ban 13,2%, és 2014-re ez az
arány 15,7%-ra emelkedett, míg a férfiak esetében 20,8%-ról 18,15-ra csökkent. 201331
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2016 években a munkanélküliek aránya szintén csökkent. A 180 napnál régebben
regisztrált munkanélküliek aránya a vizsgált időszakban 47.5%-ról 37,1%-ra csökkent.
b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága (melléklet: 3.2.5.; 3.2.6.)
A 2001. és 2011. évi népszámlálási adatok alapján az általános iskolai végzettséggel nem
rendelkezők aránya az aktív korú lakosság körében 2,3% illetve 2,1%, ezen belül a férfiak
száma
magasabb,
mint
a
nőké.
A háztartások alacsony munkaerő-piaci aktivitása mellett a szegénység szempontjából
legmeghatározóbb társadalmi jellemzők az alacsony iskolai végzettség és a roma származás.
Munkanélküliek iskolai végzettsége (fő)
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Országos felmérések eredményei azt mutatják, hogy az alacsony iskolai végzettség
konzerválja a cigányság hátrányos helyzetét. A felmérés adatai szerint csupán nyolc
általános, vagy annál alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezett a válaszadók majdcsak
háromnegyede, és a negyedüknek sem sikerült szakiskolai, vagy szakmunkás-bizonyítványt
szereznie.
A hátrányos helyzet szinte öröklődik ezekben a családokban. Eszerint a válaszadók több
mint háromnegyedének nyolc általánost, vagy annál kevesebbet végzett az édesapja, az
édesanyáknál a nyolcvan százalékot is meghaladja ez a szám. Több mint a harmaduk
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nyilatkozott arról, hogy a rossz anyagi körülményeik miatt nem tanulhatott tovább a
megfelelő szakirányban.
2016. évben 161 fő nyilvántartott álláskeresőből 12 főnek 8 általánosnál alacsonyabb, 76
főnek 8 általános iskolai végzettsége van, ami azt jelenti, hogy az összes álláskereső 44,4%a alacsony végzettséggel rendelkezik. Településünkön általános iskolai felnőttoktatás nem
működik, de a Csokonai Vitéz Mihály Középiskola és Szakiskola kihelyezett esti
gimnáziumi tagozata működik.
Tehát az alacsony végzettségűeknek az elhelyezkedés nagyon nehéz. Az ő helyzetükön
valamelyest segít az elmúlt években folyamatosan bővülő közfoglalkoztatás, illetve a
START munkaprogram.
b) közfoglalkoztatás (3.2.9.)

Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma *
2015 01Nyírgyulaj
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Közfoglalkoztatás keretében 2013. évben 112 főnek, 2014. évben 78 főnek, 2015. évben 50,
2016. évben 69, 2017. évben pedig átlagosan 75 főnek tudott az önkormányzat munkát
biztosítani.
2016. évi adatok alapján az aktív korú roma származású lakosság száma 165 fő, ebből 18 fő
vett részt a közmunkaprogramban, amely az aktív korú a roma lakosság 9,1%-át teszi ki,
míg ez az arány 2012-ben csak 9,1% volt. 2015. évben a közfoglalkoztatottak 8,7 %-a,
2016. évben pedig 10,4%-a roma származású volt. Tehát a roma származásúak
foglalkoztatottak száma folyamatosan növekszik.
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Tavalyi évben a 69 fő közfoglalkoztatottból 12 fő nem rendelkezett 8 osztállyal, 72 fő
legmagasabb iskolai végzettsége 8 osztály volt, 20 fő szakmunkás bizonyítvánnyal vagy
érettségivel rendelkezett. Felsőfokú végzettségű közfoglalkoztatott nem volt. Tehát a
foglalkoztatottak 74,3%-a alacsony iskolai végzettséggel rendelkezik, szakma nélkül
nehezen találnak állást a közfoglalkoztatáson kívül.
Szakmák tekintetében 6 szakmunkás munkakör volt betöltve (építőipari szakmunkás,
lakatos, asztalos, burkoló, szobafestő és mezőgazdasági szakmunkás), és 2 adminisztrációs
munkakör középfokú végzettséggel (érettségi). Aki 8 általános vagy annál alacsonyabb
végzettséggel rendelkezett, azoknak segédmunkás, kommunális segédmunkás, takarító
illetve betanított szociális gondozói állást tudott az önkormányzat biztosítani. Az
önkormányzat a roma származású dolgozókat szakma hiánya miatt csak segédmunkás
illetve takarítói munkakörbe tudta foglalkoztatni.
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c) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb
tényezői (pl. közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások,
lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok
stb.)(melléklet. 3.2.10.)
A foglalkoztatáshoz való hozzáférés helyi szinten a - közfoglalkoztatást nem ideértve nagyon nehéz. A településen az a legjelentősebb foglalkoztató az önkormányzat.
Regisztrált vállalkozások száma a településen 50, de ebből 14 olyan vállalkozás működik a
településen, amelyik embereket foglalkoztat. Elmondhatjuk, hogy helyben a
munkalehetőség nagyon kevés. Helyi vállalkozások zömmel kényszer- vagy egyéni
vállalkozók. A foglalkoztatás bővítését célzó pályázatokon való alacsony részvételi arány
legfőbb oka a továbbá a forráshiány, a településen működő kisvállalkozások önerejükből
nem képesek a munkavállalók bérköltségét finanszírozni.
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Az emberek a környező településekre járnak el dolgozni, a legtöbben a 7 km-re fekvő
Nyírbátorba, de egyre többen vannak, akit messzebb pl. Nyíregyháza, Baktalórántháza,
Debrecen stb. A külföldön munkát vállalók száma is évről évre nagymértékben nő.
A közlekedés a környező településekre távolsági busszal vagy saját gépjárművel lehetséges.
Mivel Nyírgyulajnak nincs vasútállomása, ez nagymértében korlátozza a munkavállalás
lehetőségét távolabbi városokban vagy településeken.
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Közmunkaprogram 2015

Közmunkaprogram 2016
2016. január 1. és november 30. közötti időszakban Start munkaprogram (2016.03.01-től)
és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás valósult meg. A foglalkoztatottak száma átlagosan
a Start munkaprogramban 71 fő/hó, a hosszabbidejű foglalkoztatás esetében pedig 38 fő/hó.
Közmunkaprogram 2017
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d) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet
megkönnyítő programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük:
A KSH országos adatai alapján a 15-64 éves korcsoportban 63 ezer fővel többen dolgoztak a közmunkásokat is beleértve -, mint egy évvel ezelőtt, foglalkoztatási rátájuk 1,4
százalékponttal emelkedett. Ezzel szemben a 15-24 évesek korcsoportjában a
foglalkoztatottak egyébként is alacsony létszáma csökkent, foglalkoztatási rátájuk 0,3
százalékponttal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál. Ebből a munkaerőpiacon csak kis
számban jelenlevő korosztályból kerül ki a munkanélküliek 17 százaléka. A 15-24 évesek
II. negyedévi 27,9 százalékos munkanélküliségi rátája 3,6 százalékponttal volt magasabb a
2011. II. negyedévinél.
Településünkön is a 15-24 éves korosztály elhelyezkedése nagyon nehéz. Segítséget
jelenthez ennek a korosztálynak a diákmunka, ahol tapasztalatot szerezhetnének a munka
világában. Sajnos, nem sok esélyük van a diákoknak nyári munkát találni a környező
településeken, mivel a foglalkoztatók elő térbe helyezik azokat a munkavállalókat, akik
hosszú távú munkát keresnek.
f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl.
felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi
foglalkoztatási programok)
2017. év novemberéig a közmunkaprogram keretében családellátó képzés (15 fő) és
betonozó segéd képzés (15 fő), illetve mezőgazdasági munkás (24 fő) képzés került
megszervezésre, melynek keretében 55 fő szerzett szakmát az év első felében. December
elején pedig 15 -15 fővel bolti eladó és kőműves képzés indul.
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g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású
intézményekben történő foglalkoztatása
Azokat a közösségeket, amelyek mélyszegénységbe süllyedtek a nagyon alacsony
iskolázottság és foglalkoztatási ráta, erős települési, lakóövezeti térségi koncentráció és
szegregáció jellemzi. Mélyszegénységben élők foglalkoztatása jellemzően a
közfoglalkoztatás illetve a START munkaprogram keretében valósul meg.
A településen mélyszgénységben élők és a romák száma
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h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Nem ismert ilyen eset.
3.3. Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt,
a szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a
településen fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási
helyzeteket és hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett
részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való
hozzáférést.
a) bérlakás-állomány
Az önkormányzat tulajdonában 5 db bérlakás van. Ebből elégtelen lakhatási körülményeket
biztosító lakások száma 3. Jelenleg 2 lakás van kiadva, 3 pedig üresen áll.
A település összes lakásainak száma 776 db, ebből elégtelen lakhatási körülményeket
biztosító lakások száma körülbelül 31. Életveszélyesnek nyilvánított lakás nincs a
településen. Az önkormányzat adatgyűjtése alapján körülbelül 766 db lakásállományból 273
db lakás összkomfortos, 312 db komfortos, 58 db félkomfortos és 107 db komfortnélkülinek
nyilvánított. A háztartások száma 731.
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b) szociális lakhatás- Az önkormányzatnak nincs szociális bérlakása.
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok – nincs ilyen
e) lakhatást segítő támogatások
Fiatalok számára igényelhető támogatás volt 2010-ig az első lakáshoz jutók támogatása.
Azon fiatal házasok igényelhették, akiknek
-

-

legalább egyike a támogatási kérelem benyújtásakor Nyírgyulaj község
közigazgatási területén legalább 3 éve állandó lakóhellyel rendelkezett,
a házaspár egyik tagja –hivatalos igazolás alapján-, sem jelenleg, sem korábban
nem rendelkezett, és akik tulajdonjog bejegyzésre alkalmas érvényes adásvételi
szerződéssel rendelkeznek valamint
akik nem töltötték be a kérelem benyújtásakor a 35. életévüket. A fenti feltételek
mindegyikének teljesülni kellett a támogatás igényléséhez.

Forráshiány miatt ez a támogatási forma megszűnt.
e) eladósodottság:
A magas munkanélküliség miatt az emberek megtakarítani jövedelmükből nem tudnak,
ezért nagyon sok esetben hitelfelvételhez folyamodnak, hogy a kisebb-nagyobb
kiadásaikat kifizethessék. Sajnos ez egyre gyakrabban előfordul. Az eladósodottság jelen
van a településünkön, de erre vonatkozó pontos adataink nincsenek.
g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások,
minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való
hozzáférés bemutatása
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Közüzemi vízhálózatba becsatolt lakások aránya 98%. A lakások 100%-a közút által
ellátott. Háztartási villamosenergia hálózatba bekapcsolt lakások aránya 100%. Vezetékes
háztartási gázfogyasztásba bekapcsolt lakások aránya 52%-ra tehető.
Rendszeres
hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya 100%. Közvilágítás a település 100%-ban
üzemel. Az utak 98%-a pormentes, járdával ellátott utak aránya megközelítőleg 20%.
Tudomásunk van arról is, hogy a településen tartozás miatt megszüntetésre került 15
háztartásban a vezetékes vízszolgáltatás, 30 háztartásban az áramszolgáltatás, illetve 25
háztartásban a vezetékes gázszolgáltatás.

3.4 Telepek, szegregátumok helyzete
1. szegregátum: Ady Endre utca páros oldala – Pipacs utca Rákóczi utca határig
Elhelyezkedése: A település északi részén helyezkedik el. Jellemzően elöregedő
településrész.
Lakásállománya: A szegregátum 33 db lakással rendelkezi.
Közműellátottság: Közüzemi vízhálózatba becsatolt lakások aránya 100%. A lakások
100%-a közút által ellátott. Háztartási villamos energia hálózatba bekapcsolt lakások aránya
100%. Vezetékes háztartási gázfogyasztásba bekapcsolt lakások aránya 65%-ra tehető.
Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya 89%. Közvilágítás a település 100%ban üzemel. Az utak 100%-a pormentes, járdával ellátott utak aránya megközelítőleg 0%.
Legközelebbi autóbuszmegálló 1000 m-re található.
Vesztélyeztetett területek:
1. Jókai – Mártírok – Pipacs- Ady Endre utca páratlan oldal
Elhelyezkedése: A település nyugati részén helyezkedik el. A szegregátum melletti területen
található. Jellemzően elöregedő településrész.
Lakásállománya: 31 db lakással rendelkezi.
Közműellátottság: Közüzemi vízhálózatba becsatolt lakások aránya 90%. A lakások
100%-a közút által ellátott. Háztartási villamos energia hálózatba bekapcsolt lakások aránya
100%. Vezetékes háztartási gázfogyasztásba bekapcsolt lakások aránya 60%-ra tehető.
Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya 100%. Közvilágítás a település 100%ban üzemel. Az utak 100%-a pormentes, járdával ellátott utak aránya megközelítőleg 10%.
Legközelebbi autóbuszmegálló 1000 m-re található.
2. Kerekhalmi – Tulipán – Rózsa
Elhelyezkedése: A település északi részén helyezkedik el. Jellemzően elöregedő
településrész.
Lakásállománya: 45 db lakással rendelkezi.
Közműellátottság: Közüzemi vízhálózatba becsatolt lakások aránya 85%. A lakások
100%-a közút által ellátott. Háztartási villamos energia hálózatba bekapcsolt lakások aránya
90%. Vezetékes háztartási gázfogyasztásba bekapcsolt lakások aránya 42%-ra tehető.
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Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya 100%. Közvilágítás a település 100%ban üzemel. Az utak 100%-a pormentes, járdával ellátott utak aránya megközelítőleg 10%.
Legközelebbi autóbuszmegálló 50 m-re található.

f) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb
jellemzői (pl. életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos,
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya, stb.)
Szegregátum: Lakosság száma 75 fő. Rendszeres munka jövedelemmel nem rendelkezők
száma az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 8 fő. Foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban részesül 6 fő. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek
száma 12. Lakónépességen belül a romák becsült száma 0 fő. Jellemzően elöregedő és
elnéptelenedő utcáról van szó, ahol kevés fiatal él, gyerek pedig alig születik. Lakosság
túlnyomó része nyugdíjas.

1.Veszélyeztetett terület : Rendszeres munka jövedelemmel nem rendelkezők száma az
aktív korúakon (15-59 évesek) belül fő 25 fő. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesül 6 fő. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek száma 6.
Lakónépességen belül a romák becsült száma 37 fő. Az előzőhöz hasonlóan egy elöregedő
településrészről beszélünk, ahol a lakosok legnagyobb része nyugdíjas. Évről – évre
csökken a születendő gyermekek száma, ezt indokolja a fiatalok nagy arányú elvándorlásra
a területről.
2.Veszélyeztetett terület: Rendszeres munka jövedelemmel nem rendelkezők száma az aktív
korúakon (15-59 évesek) belül 38 fő. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül 19
fő. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek száma 18 fő.
Lakónépességen belül a romák becsült száma 39 fő., ami a lakosságszám 1/3-át teszi ki.
Születendő gyermekek száma ezen a területen a legmagasabb, életkörülményeik pedig
romlanak. A HH-s és HHH-s gyermekek szülei családi támogatásokból és FHT-ből élnek.
Lakókörülményeik rosszak. A területre jellemző a fiatalok nagymértékű elvándorlása.
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai
A három szegregátumon kívül szegregációval veszélyeztetett terület nincs a településen.
Átrendeződés viszont úgy alakul, hogy a szegrátumokból a fiatalabb generáció igyekszik
elköltözni a település központja felé.
Szegregátumban és a veszélyeztetett területeken élők lakhatásról elmondhatjuk, hogy az
ott élők saját tulajdonú ingatlanjaikban élnek. A lakásállomány rosszabb állagúnak
mondható. A település perifériáján elhelyezkedő területek nagy részben a lakóingatlanhoz
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tartozó műveletlen földterületek veszik körül. A település más területeihez viszonyítva itt
magasabb a népsűrűség, és nagyobb a gyermeklétszám. Megállapítható, hogy az
infrastruktúra kiépített, ennek ellenére a lakások komfortfokozata alacsonynak
mondható. A lakások alapterülete kicsi, legtöbb esetben zsúfoltak, több generáció lakja.
Az itt élők életminősége csorbul a lakáskörülmények miatt, pl. a gyermekek otthon
tanulása nehezen megoldhatók.

3.5 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés : Egy háziorvosi
praxis van, külön gyermekorvos nincs. Szakellátásokat legközelebb Nyírbátorban lehet
igénybe venni.
b) A prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező
szűrésekhez) való hozzáférés a háziorvos, illetve a védőnői szolgálat szervezésében valósul
meg.

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés – nem releváns
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése:
Kevésbé fűszeres ételek készítése, helyben termelt zöldségek nagyarányú
felhasználása, az ételek só tartalmának csökkentése, zsírszegény ételek készítése.
- Helyi vállalkozók, és az önkormányzat által termelt gyümölcsök, zöldségek
felhasználása.
e) sportprogramokhoz való hozzáférés: Általános iskolában futball szakkör látogatható.
Hat futball csapat működik a településen: női csapat, gyermek csapat, megye1, megye3, ifi,
serdülő és futsal.
 f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
feltételei: Étkeztetésben 45 fő és házi segítségnyújtásban 36 fő vesz részt
azok a Nyírgyulaj község közigazgatási területén élő – elsősorban - időskorú személyek,
akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk hozzátartozóik,
más személyek nem gondoskodnak,
-



azok a pszichiátriai betegek, fogyatékos személyek, valamint szenvedélybetegek,
akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában
segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek,



azok az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyek, akik ezt az ellátási formát
igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak.
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g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor – Nincs hátrányos megkülönböztetés.
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az
egészségügyi ellátórendszer keretein belül – Nincs pozitív megkülönböztetés.
3.6 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
a) A közösségi élet színterei, fórumai:
2003.
novemberében nyitotta meg kapuit a Községi Könyvtár és
Teleház, ahol a fiatalokat és idősebbeket is 6 db számítógép
korlátlan internet hozzáféréssel várta az érdeklődőket,
emellett különféle szolgáltatások voltak igénybe vehetők,
pl. fénymásolás, nyomtatás stb.
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük): Etnikai
konfliktusok nem ismertek a településen.
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
Önkéntesség elterjesztése Nyírgyulajban és vonzáskörzetében a Szabolcsi Fiatalok a
Vidékért Egyesület szervezésében valósul meg 2012. október 1 -2013. július 31. között.
A projekt átfogó célja az önkéntesség elterjesztése Nyírgyulajban és vonzáskörzetében,
specifikus célja, pedig a hátrányos helyzetű gyermekek és a hátrányos helyzetű lakosság
segítése.
A programba 100 önkéntes bevonása tervezett Nyírgyulajról és a szomszédos
településekről. A projekt megvalósítása során több mint 2400 önkéntes munkaórában, 10
hónapon keresztül minden hétvégén és két tábor megrendezésével tervezett a közvetett
célcsoport segítése, felzárkóztatása, egyéni fejlődésük támogatása.
Egyéb tevékenységei:
o 2013-tól a szervezet Tanoda programot, gyermekfelügyeletet, játszóházat, illetve
Ifjúsági Klubot működtet.
o Napközis táborokat szervez. 2015. évtől bentlakásos táborokat is rendez
o Az egyesület kempingként is üzemel.
o Közösségi ifjúsági szolgálat hivatalos szervezete lett tavalyi évtől.
o Helyi Értéktári Bizottság szervezete.
o Nemzeti Művelődési Intézet partnerszervezete (kulturális közfoglalkoztatás).
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3.7 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal
2014. október 22. napján megalakult a Nyírgyulaj Község Roma Nemzetiségi
Önkormányzata. 2015 tavaszán megvalósult 62 rászoruló család részére húsvéti csomag
osztása, illetve 15 család esetében segítséget nyújtottak a tavaszi kerti munkákban (kert
szántása). 2015. decemberében, illetve 2016. márciusában rászoruló roma családok számára
tartós élelmiszercsomag került kiosztásra.
3.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során
településünkön
beazonosított problémák
alacsony
hiánya

iskolázottság,

fejlesztési lehetőségek
szakképzettség piacképes szakmák oktatásának szervezése
kapcsolat
felvétel
a
munkaügyi
kirendeltséggel
- helyi oktatási rendszer fejlesztése
- felnőttoktatás megszervezése
- Piacképes szakmák tanulása

Ellátásban nem
regisztrálva
a
Hivatalnál

részesülők nincsenek Tájékoztatás, információk elérhetővé tétele a
Nemzeti
Munkaügyi munkanélkülieknek adható támogatásokról.
A
nem
regisztrált
munkanélküliek
felkutatása.
magas munkanélküliségi ráta az országos
- helyi vállalkozások támogatása a
arányhoz képest
foglalkoztatottság
növelése
érdekében atipikus foglalkoztatási
formák
megismertetése
a
célcsoporttal
- állásbörze szervezése
rossz lakhatási körülmények
- szociális bérlakások
- lakókörnyezetük szépítése
sok
megműveletlen
kert
a
- otthoni
gazdálkodásra
való
szegregátumokban
ösztönzés
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
A településen nem biztosítottak és elérhetőek helyben az esélyegyenlőség szempontjából
fontos közszolgáltatások. A következő feladatok nincsenek lefedve:
 korai fejlesztés és gondozás
 gyógytestnevelés
 Családi napközi
 Házi gyermekfelügyelet
A településen élő 3-18 éves korosztály alapfokú közoktatási ellátási feltételei biztosítottak
saját fenntartású intézményben. Gyógypedagógiai nevelésben nem részesülnek az
óvodáskorú és iskoláskorú gyermek. A gyógypedagógiai nevelés kiemelten fontos.
Az óvodában senki, az általános iskolában összesen 6 sajátos nevelési igényű tanuló van,
kik enyhe értelmi fogyatékosságuk révén tartoznak e csoportba. Mivel a tanulólétszám 156
fő, ebből következően egyik adat sem éri el az országos átlagot.
Az intézmény rendelkezik könyvtárral, mindenki számára biztosítják az informatika
alapjainak elsajátítását. A szabadidő hatékony eltöltése érdekében nagyon sok sport és
kulturális tevékenységet kínál az intézmény. A szakkörök is igen népszerűek.

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya,
életkori megoszlása, demográfiai trendek stb.)
a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya,
egészségügyi, szociális, lakhatási helyzete
Bölcsődébe beíratott 12 gyermekből 2 fő hátrányos helyzetű és 1 fő halmozottan hátrányos
helyzetű. 2012 –től kezdődően folyamatosan nő az intézménybe jelentkezők létszáma,
amely a magas színvonalú szolgáltatásnak köszönhető. Folyamatos várólista alakult ki:
2014. évben 8 fő, 2015. évben 12 fő és 2016-ra 17 fő gyerek várakozik, hogy intézményünk
szolgáltatásait igénybe vehesse.
A 2016-os adatok alapján elmondható, hogy a 17 várólistás gyermek közül 8 fő helybeli és
9 fő egyéb településről érkező. Az intézménybe való felvételkor előnyben részsülnek a
hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, három gyerekes családok,
akiket szüleik egyedül neveli, illetve akik szülei dolgoznak. A kialakult várólistás gyerekek
szülei kivétel nélkül dolgozó szülők. Nagy szükség lenne a bölcsődei szolgáltatás
bővítésére.
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69 fő óvodás gyermekből 17 fő hátrányos helyzetű és 2 fő halmozottan hátrányos helyzetű.
150 fő általános iskolás gyermekből 58 fő hátrányos helyzetű és 12 fő halmozottan
hátrányos helyzetű.
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma: 2012. évben 314 fő
gyermek volt jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, 2011-ben 321 fő, 2010ben pedig 357 fő, 2014-ben 269 fő. Ez a szám 2015-re 233 főre, 2016-ra pedig 207 főre
csökkent, amelyből arra lehet következtetni, hogy a kisgyermekes szülők egyre nagyobb
számban igyekeznek munkahelyen elhelyezkedni. A jövedelmek emelkedő tendenciát
mutatnak.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesítettek száma
12%

16%

2008
2009

13%
15%

2010
2011

14%

2012
14%

16%

2013

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya: gyermekvédelmi
kedvezményen kívül nincs egyéb helyi juttatás a hátrányos helyzetű gyermekek számára.
d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya: 2017. évben 150 fő
általános iskolás gyermek közül 136 fő étkezett, ezek közül ingyen 109 fő, kedvezményesen
(50%) pedig 8 fő.
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya
Nincs.

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
A szegregátumban és a veszélyeztetett területeken (főként a Kerekahalmi-Rózsa-Tulipán
utca) élő gyermekek 70%-a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, ebből
arra lehet következtetni, hogy a család egy főre jutó jövedelme nagyon alacsony, vagyis
családtámogatási ellátásokból élnek, vagy egy (kisebb) részük közfoglalkoztatásban vesz
részt. Az itt élők HH-s és HHH-s gyermekek aránya magas a település többi részéhez
képest. Ez arra enged következtetni, hogy a szülők iskolai végzettsége 8 általános vagy
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annál kevesebb, illetve rossz lakhatási körülmények között élnek, valamint szüleik tartósan
munkanélküliek. Szakmai végzettség hiányában nehezen, illetve egyáltalán nem tudnak
elhelyezkedni a szülők. A nagycsaládosok aránya is Kerekahalmi-Rózsa-Tulipán utcai
területen a legmagasabb a település lakosságához képest. A többgyermekes anyukák
munkába állása nagyon nehéz, nagyrészüknek még soha nem volt munkaviszonya. Az ő
számukra is nagy segítség lenne a bölcsődei férőhelyek bővítése.

A szegregátumban élők száma, összetétele
összes fő
a
telepen/szegregátumokban
élők száma és változása

férfi

nő

2017

0-6-éves

4

3

1

7-14 éves

7

4

3

15-30 éves

19

10

9

31-45 éves

17

9

8

46-64 éves

13

9

4

65< éves
az aktív korúak (15-64 év) közül
foglalkoztatott
munkanélküli

15

4

11

16

8

8

12

6

6

Inaktív

17

9

8

eltartott

15

8

7

segélyezettek száma

8

5

3

hátrányos helyzetű gyermekek száma
halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek száma

3

2

1

8

5

3

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal
élő gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése
védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy
védőnőre jutott ellátott, betöltetlen státuszok)
Nyírgyulaj településen egy védőnői állás van, betöltetlen nincs. Egy védőnőre jutó
gyermekek száma 2015-ben 314 fő.
4.

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi
ellátáshoz való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
Településünkön csak felnőtt háziorvosi ellátás működik, gyermekorvos legközelebb
Nyírbátorban.
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c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai
fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok
A településen nem biztosítottak és elérhetőek helyben az esélyegyenlőség szempontjából
fontos közszolgáltatások. A következő feladatok nincsenek lefedve:
 korai fejlesztés és gondozás
 gyógytestnevelés
 Családi napközi
 Házi gyermekfelügyelet
A le nem fedett feladatellátásokat vagy helyben, vagy kistérségi társulásokban
mindenképpen le kell fedni. A pedagógiai szakszolgálati feladatellátáson belül arra kell
törekedni, hogy akár utazó szakemberek segítségével, akár helyben alkalmazott
szakemberekkel a le nem fedett területek biztosítását feltétlenül meg kell oldani.
El kell érni, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek minél korábban igénybe
vegyék az óvodai nevelést, fejlesztést. Ehhez nagyon fontos a kapcsolatfelvétel a szülőkkel,
védőnői hálózat, családsegítő bevonásával, szülők tájékoztatása, felvilágosítása a
mihamarabbi intézményi nevelés fontosságáról.
2017. január 1 napjától a Nyírgyulaji Gesztenye Óvoda, Bölcsőde és Szociális Szolgáltató
Központ öt intézményegységet foglal magába, melyek a következőek:
Bölcsőde,
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat,
Konyha,
Házi segítségnyújtás,
Szociális étkeztetés és
Gyermekek átmeneti gondozása.
 gyermekjóléti alapellátás
 A gyermekjóléti alapellátás a 2016. január 1. napjától Nyírgyulaji Gesztenye Óvoda
– Bölcsőde, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat keretében működik. Elsődleges
feladata a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, valamint
• tájékoztatja a gyermekeket ill. a szülőket mindazon jogokról , támogatásokról és
ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki egészségének
biztosításával
•
szociális
válsághelyzetben
lévő
várandós
anyák
segítése
•
Szabadidős
programokat
szervezése
• Hivatalos ügyek intézésében való közreműködés .
 • Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül működik:
pszichológiai, mentálhigiénés, életvezetési, gyermeknevelési tanácsadás

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében:
• észlelő és jelzőrendszert működtetése, melynek tagjai az oktatási nevelési
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intézmények, a Védőnői Szolgálat a gyermekorvosok, a pedagógiai szolgálat, a
Rendőrség, a civil szervezetek képviselői, valamint magánszemélyek.
Alapellátás: Önkéntes alapon, vagy határozat alapján komplex családgondozás.
Védelembe vétel: Kötelező együttműködés alapján valósul meg, gyámügyi
határozattal, egyéni gondozási – nevelési terv készítése mellett.
 krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások- családgondozó segít a bajba jutott
családoknak
 gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv: A vizsgált
időszakban 2008-2014 között, illetve idén is megvalósul településünkön a gyermekek
nyári étkeztetése. 2016. évben 115 gyermek 45 napig részesül ebben a juttatásban.
Ingyen tankönyvet kapott miden rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő általános iskolás gyermek a településen 2008 és 2016 között. 2017. évben
140 fő gyermek vett részt a nyári gyermekétkeztetésben.
 hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők
észrevételei
 Nincs ilyen adat.
 j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az
ellátórendszerek keretein belül
4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő
gyerekek közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége
a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai,
iskolai ellátása.
 a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó
gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.): Iskolapszichológus igény
szerint és gyógypedagógus hetente egy-egy alkalommal látogatja a gyerekeket.
 hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az
intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs – Nem releváns
 az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás
hatékonyságában mutatkozó eltérések – nem releváns
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 pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) – nincs erre
vonatkozó adat

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
HH, HHH gyerekek körében alacsony
arányban tanulnak a gyermek tovább
érettségit adó középfokú intézményben
HH, HHH gyermekek körében magas a
középiskolai lemorzsolódás
Házi gyermekfelügyelet ill. családi napközi
igénybevételére nincs lehetőség
Bölcsődei szolgáltatás bővítése a
településen, illetve a térségben élő 0-3 éves
korú gyermekek számára
A tanulásban lemaradt gyermekek
felzárkóztatása

fejlesztési lehetőségek
- pályaorientáció
- hátránykompenzáló programok,
civil szervezetek bevonása
- egyéni fejlesztés
- intézményi partnerkapcsolatok
- intézményfejlesztés
- egyéni fejlesztés
- szükségfelméréssel egybekötött
fórum megszervezése a lakosság
számára
- új, 12 fős csoport létrehozása
- férőhely
hiánya
miatt
új
(felújított) épület kialakítása
- eszközök beszerzése
- tantárgyi felkészítők, szakkörök
indítása az általános iskolában

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
A munkavállalóknak nemétől függetlenül joga van ahhoz, hogy egyenlő értékű munkáért
egyenlő bért kapjon. A két nemet az egyenlő versenyfeltételek biztosítása mellett egyenlő
bánásmód is megilleti. Az egyenlő bánásmód elve garantálja a diszkrimináció tilalmát,
vagyis a hátrányos megkülönböztetéstől mentes életet.
Szükséges a női esélyegyenlőség érdekében nőkre szabott foglalkoztatási programok
kezdeményezése, családbarát munkahelyek létrehozása a család és a munkahely
összeegyeztetésének biztosítása érdekében, a gyermekvédelmi és gyermekjóléti
szolgáltatások fejlesztése, a 0-3 éves korosztály napközbeni felügyeletének biztosításával
(bölcsőde, családi napközi).
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A szociális biztonsági rendszerek megfelelő kialakítása (betegség, rokkantság, időskor,
üzemi baleset vagy foglalkoztatási betegség esetén, munkanélküliség elleni védelem), szülői
szabadság biztosítása, a terhes nők, a gyermekágyas és szoptatós anyák munkahelyi
biztonságának javítása.
A nők között is kiemelten hátrányos helyzetben vannak a 45 év feletti nők a változó
képzettségi követelmények, a pályakezdők a szakmai tapasztalat hiánya, a gyesen lévő,
illetve a kisgyermekes anyukák a munkából való kiesés miatt. Nagy segítséget jelentene
számukra a meglévő bölcsődénk férőhelyének bővítése, hiszen a nagyszámú várólista miatt
egyre nehezebben jutnak hozzá a szolgáltatáshoz, így később állhatnak újra munkába.
A kisgyermekes nők munkavállalását, munkába való visszatérését segítené a bölcsődei és
óvodai szolgáltatások teljes körű elérése. A nők foglalkoztatását gátló legfőbb akadály a
gyermeknevelés. A családi, magánéletbeli feladatok és felelősségek általában egyoldalúan a
nőket terhelik. Elmondhatjuk, hogy térségünkben, a környező településen egyre több
családbarát munkahely van kialakulóban, ezért a kisgyermekes anyukák elhelyezkedése
könnyebbé vált az elmúlt néhány évben.
A település nem rendelkezik adatokkal a nők családon belüli túlterheltségéről.
Nyírgyulajban az önkormányzat lényeges magasabb a nők aránya, mint a férfiaké.
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében (melléklet 5.1.1.)
2016. évben 748 fő aktív korú nőből megközelítőleg 251 fő volt foglalkoztatva, amely
arányait tekintve 33,5%. Ez az arány az elmúlt öt évben jelentősen nem változott. Sajnos
pontos adatok nem állnak az önkormányzat rendelkezésére.

év
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Munkavállalási korúak
száma
férfiak
727
736
726
746
729
710
735
735
736

nők
725
668
693
661
668
713
746
747
748

Foglalkoztatottak
férfiak
305
302
298
297
295
309
298
299
299

nők
285
275
271
264
259
254
251
251
251

Munkanélküliek
férfiak
146
156
151
128
131
136
141
142
142

nők
96
96
86
101
94
99
102
103
103
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Munkanélküliek (fő)
500
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
férfiak

nők

ű

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban – nem releváns
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
Ugyanúgy, mint az aktív korú lakosság körében az alacsony iskolai végzettségűek
elhelyezkedése nagyon nehéz, a nők esetében nehezíti ezt a gyermekvállalás. Jellemző,
hogy az alacsonyabb végzettségű nők több gyermeket vállalnak, mint a magasabb
végzettségűek.
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség):
Elmondhatjuk, hogy a szegregátumokban és a veszélyeztetett területeken élők nagy része a
közfoglalkoztatás keretében van foglalkoztatva, ahol a bér alacsonyabb, mint a minimálbér.
Ez okozhat hátrányos megkülönböztetést a foglalkoztatás területén. Kifejezetten a nőket
érintő megkülönböztetés nem ismert.
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.)
Nyírgyulajban 14 férőhelyes bölcsőde működik 2010 ősze óta, mely maximálisan ki van
használva. Óvodánk 75 férőhelyes, jelenleg 65 fő gyermek jár óvodába. Sajnos a születendő
gyermekek száma évről évre csökkentő tendenciát mutat, ezért oktatási intézményeinknek is
egyre kisebb a kihasználtsága.
5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
A 0-3 éves gyermekek száma 2009-ben 73 fő volt, amely 2014-ben 65-re csökkent. 20152016. évekre viszont 73 főre nőtt. A lenti táblázat alapján megfigyelhető, hogy a térségben
nem jelentős a születés szám csökkenés, sőt egyes településeket jelentős növekedés
figyelhető meg. Védőnői előrejelzések alapján a születések számában növekedés várható az
elkövetkező két-három évben. Várandós tanácsadást heti rendszerességgel tartanak a
védőnők. A védőnő koordinálja a terhesség idejének megfelelő vizsgálatok megtörténtét. A
védőnő otthonában is meglátogatja a várandósokat és életvezetési-, lakásrendezési
tanácsokat ad, hogy megfelelő legyen a csecsemő fogadása.
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Név

Jogállás

0-3 éves korú (2012)

0-3 éves korú (2013)

0-3 éves korú (2014)

gyermekek száma

gyermekek száma

gyermekek száma

Népesség

Bátorliget
Encsencs

Község
Község

17
111

13
104

(fő)
13
110

680
2 025

Kisléta

Község

54

51

53

1 731

Máriapócs

Város

74

67

79

2 178

Nyírbátor

Város

513

497

605

12 807

Nyírbéltek

Község

117

124

132

2 970

Nyírbogát

Község

98

94

93

3 217

Nyírcsászári

Község

42

51

50

1 271

Nyírderzs

Község

24

17

19

651

Nyírgelse

Község

37

40

40

1 156

Nyírgyulaj

Község

73

70

66

2 050

Nyírlugos

Város

94

92

98

2 942

Nyírmihálydi

Község

163

165

166

2 094

Nyírpilis

Község

71

95

106

862

Nyírvasvári

Község

80

80

85

2 006

Ömböly

Község

20

22

24

465

Penészlek

Község

41

36

43

982

Piricse

Község

97

105

116

1 908

Pócspetri

Község

47

56

68

1 755

Terem

Község

13

14

20

661

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
Országos statisztikai adatok azt mutatják, hogy a nők ellen elkövetett bűncselekmények
között egyértelműen a családon belüli erőszak a leggyakoribb halálozási ok. Sajnos ezeket
az eseteket a legnehezebb feltárni, legtöbbször ki sem derülnek.
Célzottan a nők elleni erőszak, családon belüli erőszak áldozataival foglalkozó ellátás a
településen nem folyik.

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti
otthona)
A településen sem anyaotthon, sem családok átmeneti otthona nincs, települési szinten
nem kötelező létrehozni. Krízishelyzetben lévők a környező településen (Nyírbátor,
Mátészalka, Nyíregyháza) találhatók meg ezek a szolgáltatások.
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5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
A képviselő-testület 6 tagjából 3 nő. Az önkormányzati hivatal és a közoktatási
intézmények is többségében női alkalmazottakat foglalkoztatnak. Oktatási intézményekben
is több a női alkalmazott, mint a férfi. Az általános iskola a 15 fő pedagógusából 11 fő nő és
4 fő férfi. Az óvodának és a bölcsődének férfi dolgozója nincs.
5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra
irányuló kezdeményezések
A nőket fokozottan érintő társadalmi problémák Nyírgyulaj településen nem jellemzőek,
ezért az önkormányzat tervei között nem szerepel ilyen irányú intézkedés.
5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

nem állnak adatok a rendelkezésünkre a
nemek esélyegyenlőségével kapcsolatosan
Bölcsődei szolgáltatás bővítése a
gyesen/gyeden lévő anyukák elhelyezkedése
érdekében

-

Családon belüli erőszakos cselekmények
száma nem ismert
Nincsenek krízishelyzetben igénybe vehető
szolgáltatások

-

- helyi adatgyűjtések
kezdeményezése, helyi partnerek
bevonásával
új, 12 fős csoport létrehozása
férőhely
hiánya
miatt
új
(felújított) épület kialakítása
eszközök beszerzése
- információs kampány, esetek
feltárása
- anonim jelzőrendszer
működtetése
tájékoztatás a környékben elérhető
ilyen típusú intézményekről.

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete,
demográfiai trendek stb.)
A 65 év fölöttiek száma az elmúlt öt évet tekintve növekvő tendenciát mutat. Az ageizmus
az életkor alapú diszkriminációt jelöli. Az időseket az élet számos területén éri hátrányos
megkülönböztetés Magyarországon. Legjelentősebb az idősek foglalkoztatásbeli
diszkriminációja, mely súlyos következményekkel jár, különösen a nők esetében.
Elmondhatjuk, hogy a nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő nők száma lényegesen
magasabb, mint a férfiaké.
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A 6.1.1. sz. táblázat alapján 2008 és 2010. között magas volt az ellátatlan nyugdíjas korúak
száma, 2011-től viszont a 65 év feletti lakosság szinte 100%-a részesült öregségi
nyugdíjban. A nyugdíjszerű ellátásban részesülők aránya nagyon magas a lakónépességhez
képest. 2012. évben 557 fő volt jogosult valamilyen nyugdíjszerű ellátásra az 1940 fő
lakónépességhez képest. 2015-re ez a szám 428 főre csökkent.
Az alapszolgáltatások közül Nyírgyulajban elérhető az étkeztetés, a házi-segítségnyújtás és
a jelzőrendszeres segítségnyújtás. Jelenleg házi-segítségnyújtást és étkeztetést 45 fő, illetve
a jelzőrendszeres segítségnyújtást 9 fő veszi igénybe. Az egészségügyi ellátáshoz való
hozzáférés biztosított az idősebb korosztály számára is.

Az idős emberek segítésének egyik legfőbb helyszíne saját otthonuk, ezért feladatunk és
célunk, hogy megteremtsük mindazokat a lehetőségeket, amelyek lehetővé teszik az idős,
beteg, rászoruló ellátottak lakókörnyezetükben történő gondozását, ápolását.
Házisegítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról az –elsősorban – időskorú
személyekről, akik önmaguk ellátására önállóan nem képesek és róluk nem gondoskodnak,
valamint azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint
szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos
feladataik ellátásában segítséget igényelnek.
A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZOCIÁLIS JELLEMZŐI:







Egyedül élők (hozzátartozóik, gyermekeik nincsenek, vagy távol élnek).
Koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
szenvedélybetegségük miatt önellátásra csak részben képesek, bizonyos feladatokat
csak segítséggel tudnak ellátni.
Részben idősotthoni elhelyezésre várakoznak. A hosszú várakozási idő is indokolja,
hogy biztosítsuk a szolgáltatást.
Krónikus betegség, mozgáskorlátozottság miatt kizárólag a lakáson belül képesek
önálló életvitelre. Súlyosabb esetben még az ágyat sem képesek elhagyni.
Veszélyeztetett környezetben élnek, támogató kapcsolatok nélkül.

Az önkormányzat Szociális alapszolgáltatás infrastrukturális fejlesztése Nyírgyulaj
Községben (TOP-4.2.1-15) címmel pályázatot nyújtott be, és nyert új szociális központ
kialakítására. Az elnyert összeg 71.215.633,-Ft.
A szociális alapszolgáltatás (szociális étkeztetés és házisegítségnyújtás) az önkormányzat
székhelyén működik, ahol a szolgáltatás feltételei jelenleg nem biztosítottak. Terveink
szerint egy, az önkormányzat tulajdonában lévő kihasználatlan épületben kerülne
kialakításra. Az ingatlan több évtizeden keresztül az egészségügyi alapellátás feladatainak
ellátására szolgált, így ebben az épületben működött a védőnői szolgálat és a háziorvosi
szolgálat. Az alapszolgáltatás nyújtásának megvalósítása érdekében az alapszolgáltatásban
dolgozó szakemberek együttműködnek a helyi és területi egészségügyi, oktatási,
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gyermekjóléti és gyermekvédelmi, illetve munkaügyi intézményekkel, szolgáltatókkal,
szervezetekkel, Nyugdíjas Klub-bal, polgárőrséggel.
Jelenlegi személyi feltételek a szolgáltatás ellátására:
egy fő vezető koordinátor (a polgármesteri hivatala szociális ügyintézője) irányítja a
feladat ellátását - főiskolai végzettség, szakmai tapasztalat : 20 év szociális és
gyámügyi területen végzett tevékenység
- 1 fő közalkalmazott szociális gondozó-ápoló – szociális gondozó-szervező
végzettség szakmai tapasztalat : 12 év házigondozásban való tevékenység
3 fő közalkalmazott – szociális gondozó végzettség , szakmai tapasztalat 5 év
- 7 fő kisegítő – 1 fő szociális gondozó végzettségű 6 fő képesítés nélküli
közfoglalkoztatott.
A projekt megvalósulása 2018. év végére várható
-

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
6.2.3. számú táblázat adatai alapján elmondható, hogy a munkanélküliek számához képest
az 55 év felettiek aránya az elmúlt öt évben csökkenő tendenciát mutat.
300
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Regisztrált
munkanélküliek száma
fő
55 év feletti regisztrált
munkanélküliek száma
fő
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának
lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a
településen)
Nincs ilyen a településen.
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
A kor alapú megkülönböztetés az új állások betöltésénél, a létszámleépítésnél és az
elbocsátásoknál is gyakori.
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi
élet gyakorlásához való hozzáférés
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés biztosított az idősebb korosztály számára is. A
településen működik háziorvosi praxis. Szakrendelés és kórházi ellátás igénybe vételére a
10 km-re fekvő Nyírbátorban van lehetőség.
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b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Településünkön időseink összefogása - mint civil szervezet - 1997. február 11-től
datálható, ekkor alakult meg 42 taggal és azóta is működik a helyi nyugdíjasok
önszerveződése
a
Nyugdíjas
Klub.
A tagjainak jelenlegi létszáma jelenleg 61 fő, mely tagok sora egyre növekszik,
összejöveteleiket rendszeresen, heti, kétheti alkalommal megtartják. Nyugdíjas Klub évente
több rendezvényt tart a tagság részére, névnapokat, a főbb ünnepeket ahol a klub tagjai
amatőr szinten remek műsorral, pl. népdalokkal, operett dalokkal, tánccal, és egyéb
színművekkel kedveskednek egymásnak és a meghívott vendégeknek. Évente több
kirándulást szerveznek az ország különböző helyeire.
A Községi Könyvtár heti két alkalommal várja az érdeklődőket.
A 2005-ban átadásra kerülő Közösségi Ház ad otthont különböző (iskolai, óvodai)
rendezvényeknek
c) idősek informatikai jártassága
Az idősek informatikai jártasságáról nem készült felmérés, így nem rendelkezünk pontos
adatokkal arról, hogy az idősebb korosztály mennyire képes kihasználni ezeket a
lehetőségeket
6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a
településen
Mária Oltalma Szeretetotthon: A bentlakásos intézményben folyó gondozási tevékenység
alatt az intézmény szolgáltatását igénybevevők részére, olyan fizikai, mentális, életvezetési,
egészségügyi ellátást kell érteni, amely a lakó szociális, testi, szellemi állapotának
megfelelő egyéni bánásmódban való részesítést jelent.
30 férőhelyes, ápolást, gondozást nyújtó szociális otthon nyolc fős ápolói személyzettel az
ország egész területéről fogadja az idős embereket. Célunk az idősek otthonában elhelyezett
személyek életkörülményeinek javítása, életminőségük növelése. Pszichiátriai, szenvedély,
valamint fertőző betegeket az Otthon nem tud fogadni.
6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Nem ismertek az idősek egészségügyi
igényei

-

Korlátozott a kulturális lehetőségekhez való

-

igényfelmérés
prevenció
(aktív
időskor
kereteinek megszervezése)
szervezett színház, mozi látogatás
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hozzáférés
Az önkormányzat Szociális alapszolgáltatás
infrastrukturális
fejlesztése
Nyírgyulaj
Községben (TOP-4.2.1-15) címmel pályázni
kíván új szociális központ kialakítására.

-

-

szolgáltatás
megfelelő
működéséhez
szükséges
önkormányzat tulajdonában lévő
épület felújítása, átalakítása
szükséges eszközök, berendezések
beszerzése
személyi feltételek biztosítása

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
A fogyatékos emberek és családjaik világszerte a legsérülékenyebb társadalmi csoportot
alkotják.
Legfontosabb feladat, hogy egyenlő esélyekkel érvényesülhessenek a mindennapi életük
során – a fizikai és szellemi környezetben, a lakhatás és közlekedési eszközök használata, a
szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkalehetőségek, a kulturális és
társadalmi élet valamint a sport és a szórakozás területén is. Magyarországon a
népszámlálás adatai szerint 577 ezer fogyatékos ember van, az aktív korú, megváltozott
munkaképességű személyek számát pedig a NYUFIG 2007-es adatai alapján mintegy 700
ezer főre tehetjük. Az Európai Unióban e populáció 40%-a dolgozik, ez az arány ma
Magyarországon 7-9%, amely rendkívül alacsony.
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett
foglalkoztatás, közfoglalkoztatás)
A településünkön megközelítően 80 fő megváltozott munkaképességű lakos van. Nincs
adatunk arra vonatkozóan, hogy közülük van-e valaki foglalkoztatva.

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén – ilyen adatok nem ismertek
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok : Nincs ilyen
intézmény a településen.

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
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Az önkormányzat szociális rendelete kifejezetten fogyatékkal élők részére pénzbeli és
természetbeli ellátást, kedvezményt nem tartalmaz.
7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi
élet gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
Az önkormányzat minden középülete rámpával van ellátva, illetve mindegyikben található
mozgáskorlátozottak számára kialakított mosdó helyiség.
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei,
fizikai, információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató
épületek akadálymentesítettsége
c) munkahelyek akadálymentesítettsége
A településen a legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat, épületei mind
akadálymentesítettek. Egyéb akadálymentesített munkahelyről nincs tudomásunk.
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége: A településünk útjainak
70 %-a járdával ellátott.
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális
közlekedési megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
Nincs.
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)- nincs
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
A településen nincs olyan cég, amely
megváltozott munkaképességűeket
foglalkoztatna.
akadálymentesítés
Nincsenek adatok arra vonatkozóan, hogy
van-e hátrányos megkülönböztetés a munka

fejlesztési lehetőségek
-

kedvezmények nyújtása a
vállalkozások számára

-a még nem akadálymentesített középületek
akadálymentesítése
- esélyegyenlőségi fórum
létrehozása
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világában a fogyatékkal élők tekintetében.

-

információ gyűjtés, célcsoport és
érdekképviseletek bevonásával

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők
társadalmi felelősségvállalása
a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi
szervezetek, önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma
közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.)

b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség
bemutatása
Nyugdíjas Klub évente több rendezvényt tart a tagság részére, névnapokat, a főbb
ünnepeket ahol a klub tagjai amatőr szinten remek műsorral, pl. népdalokkal, operett
dalokkal, tánccal, és egyéb színművekkel kedveskednek egymásnak és a meghívott
vendégeknek. Évente több kirándulást szerveznek az ország különböző helyeire. Minden
alkalommal részt vesznek az önkormányzat által szervezett rendezvényeken.
Gyulaj-Fagyöngy Vadásztársaság 1997-ben alakult 28 fővel, jelenlegi tagok száma 20 fő.
A vadásztársaság területe 4.009 hektár, mely a Nyírség központjában helyezkedik
el, Kántorjánosi, Máriapócs, Nyírderzs és Nyírgyulaj külterületeket foglalja magába. A
vadászház Nyírgyulaj település külső peremszélén található, a Kerekhalmi településrészen.
Az elmúlt években így több rendkívüli trófeát is zsákmányoltak, a legnagyobbak között 510
g,
520
g,
570
g
trófeasúlyú
elejtett
őzbakokat
tartanak
nyilván.
A társaság tagsága rendkívül jó közösséget alkot, a tagsági viszony mellett jó baráti
kapcsolatok a jellemzők. A társaság a község peremén alakított ki egy komfortos kényelmes
vadászházat, ami a társasvadászatok kiindulópontja, és a közösségi élet színtere.
A vadászatok eladása nem jellemző a társaságra, inkább a társaság tagjai vadásszák a
területet, de vendégeket szeretettel látják. A jó hangulatú kis társaság mindent megtesz
azért,
hogy
a
tagok
és
a
vendégek
is
jól
érezzék
magukat.
Az eltelt évek összekovácsolták a társaságot, jó hangulatú eredményes vadászatokat
tudhatnak maguk mögött. Ritka az olyan vadászat, melyet nem vacsora követ vadászházban.
Kiválóan főző vadászaik és vadban bő területüknek hála vendégeik elégedetten távoznak
tőlük és szeretettel várják Őket a jövőben is .
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A Nyírgyulaj Községi Polgárőr Egyesület 2003. november l0-én alakult meg 28 fővel,
jelenleg
39
fő
a
taglétszám.
Közös erővel
A szolgálat szervezését napi, kétnapi gyakorisággal 2-4 fő járőrőrséggel végezi. A
szolgálatok szervezésénél figyelembe volt véve a polgárőrök egymáshoz való viszonya, a
gépkocsival, jogosítvánnyal rendelkezők személye. Így kedvezően alakult a járőrszolgálat
hatékonysága, sikeressége, ami az aktuális feladatok megoldását még sikeresebbé tette,
hiszen
soha
senki
sem
tudhatta,
hogy
éppen
hol
bukkannak
fel.
Járőrözésük során különös figyelmet fordítanak az egyedül élő idősek védelmére, az
illetéktelen személyek tőlük való távoltartására, a közterületek felügyeletére. Továbbá
kiemelt figyelmet fordítanak a polgármesteri hivatal és intézményei, szociális és
egészségügyi
ellátók
és
közvetlen
környezetének
megfigyelésére.
A települési rendezvényekre, valamint a szomszédos Máriapócsi zarándoklatokra fokozottan
szerveznek szolgálatokat, a Máriapócsi Rendőrssel közösen, akivel kiváló
munkakapcsolatot tart fenn.
Nagy figyelmet fordítanak a fiatalokra, segítik beilleszkedésünket a társadalomba,
megakadályozva ezzel a devianciákkal való megismerkedést, így a helyes irányba terelve
érdeklődésüket.
Támogatójuk elsősorban Nyírgyulaj Község Önkormányzata, valamint a községben
tevékenykedő üzemek, vállalkozások és a lakosság. A helyi önkormányzat nemcsak
anyagilag, de erkölcsileg is támogatja munkájukat, irodájukhoz helyiséget is biztosít.
Munkájukat a Nyírbátor Városi Rendőrkapitányság támogatja és szoros együttműködésükre
igényt tart. A szolgálataikhoz szükséges információkat a rendőrség biztosítja,
összpontosítanak az ún. bűnügyi térkép által frekventált területekre. Mind a
közrendvédelmi, mind pedig a bűnüldözési osztály munkatársaival rendkívül jó a kapcsolat,
folyamatosak a közös akciók. Minden fórumon, legyen az rendőri vagy önkormányzati, a
Polgárőrség jelenlétét nélkülözhetetlennek ítélik.
A helyi labdarúgás története több évtizedre nyúlik vissza, valamikor 55 évvel ezelőtt alakult
az egyesület. 2000. évben jött a lehetőség a kitartó munkának köszönhetően, hogy a megyei
II. osztály Díjözön csoportjába léphettek. Ez nagy kihívás volt a csapat számára, hisz az
egyik legerősebb területen játszottak. 2006. év szeptemberétől a sportpálya, valamint a
hozzá tartozó épület megújult külsővel és igényesen kialakított esztétikus környezetben
várja a sportolókat és a sportrajongókat, amely felújítás a Nemzeti Sporthivatal
támogatásával
valósult
meg.

c) a nemzetiségi
tevékenysége

önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi
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2014. október 22. napján megalakult a Nyírgyulaj Község Roma Nemzetiségi
Önkormányzata. 2015 tavaszán megvalósult 62 rászoruló család részére húsvéti csomag
osztása, illetve 15 család esetében segítséget nyújtottak a tavaszi kerti munkákban (kert
szántása).

c) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége:
A Nyugdíjas Klub főként az idősek számára nyújt kikapcsolódást, de a gyerek számára
szervezett rendezvényeken is gyakran részt vesznek pl. műsorszámmal, illetve sütnekfőznek a vendégeknek. A polgárőrség minden célcsoport számára segítséget nyújt abban,
hogy biztonságban érezze magát a falu lakossága. A Sportegyesület által szervezett futball
mérkőzések minden célcsoport számára kikapcsolódást nyújtanak.
d) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában: Nem
releváns.
9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága
A helyzetelemzés során feltárt problémákat minden esetben azon egészségügyi, szociális,
gyermekjóléti, köznevelési, közművelődési szakemberek nyújtották, akik a mindennapi
életük során a megfelelő célcsoportok gondjaival, életvitelbeli dolgaikkal foglalkoznak.
A munkacsoportok nemcsak a saját hátrányos helyzetű csoportjaik problémáit fogalmazták
meg, hanem a többihez is nyújtottak segítséget számunkra.
A folyamatos kapcsolattartás mind az interneten, mind telefonon, mind pedig személyesen
rendkívül jól működött
A Helyi Esélyegyenlőségi Program-tervezetet minden fél megismeri és véleményezheti. A
Képviselő-testület által elfogadott programot közzétesszük az Önkormányzat honlapján, a
www.nyirgyulaj.hu internetes oldalon, így az abban feltárt problémák megoldásait, az
azokra épített intézkedési terveket bárki megtekintheti.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
Az intézkedési terv a megjelölt hátrányos helyzetű csoportokra irányul, akik számára a sikeres élet
és társadalmi integráció esélye a hátrányaikat kompenzáló esélyegyenlőségi intézkedésekkel valósul
meg. Az intézkedési terv olyan beavatkozásokat fogalmaz meg, amelyek a helyzetértékelésben
felvetett problémákra nyújtanak megoldást.

1. A HEP IT részletei
A helyzetelemzés megállapításainak összegzése

Következtetések
Célcsoport

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel

Romák
Magas munkanélküliség, alacsony
és/vagy
iskolai végzettség, információk
mélyszegényhiánya
ségben élők

fejlesztési lehetőségek
meghatározása
rövid címmel
Felnőttképzés kezdeményezése,
piacképes szakmák oktatása.

Gyermekek

HH, HHH gyermekek lemorzsolósa
magas

Intézményi, illetve egyéni
fejlesztések kezdeményezése.

Idősek

Az egészségügyi szolgáltatásokra
való igény nem ismert

Igényfelmérés az idősek körébe,
szociális alapszolgáltatások
infrastruktúrájának bővítése.

Nők

A munka világába való visszatérés
nehéz

Gyermekek nappali elhelyezése,
nagyobb létszámú bölcsőde
működtetése.
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Fogyatékkal
élők

Helyi cégek, vállalkozások
A megváltozott munkaképességűeket
ösztönzése fogyatékkal élők
foglalkozató cég nincs a településen.
foglalkoztatására.

A beavatkozások megvalósítói
Célcsoport

Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst

Romák
vállalkozók, családsegítő, munkaügyi
A mélyszegénységben élő hátrányos
és/vagy
kirendeltségek, felnőtt képző központok
mélyszegény- helyzetének csökkentése a munka felelős:
önkormányzat,
jegyző,
világában
ségben élők
polgármester
Gyermekek

Idősek

Nők

Fogyatékkal
élők

Gyermekekkel
kapcsolatos
szocializációs problémák feltárása és
megoldása
Időskorúak
számára
speciális
szűrővizsgálatok szervezése, és a
szociális
alapszolgáltatások
infrastruktúrájának fejlesztése

önkormányzat dolgozói, családsegítő,
oktatási intézmény
felelős: jegyző, polgármester
háziorvos, védőnő
felelős: háziorvos
polgármester, jegyző

Kisgyermeket nevelő (egyedülálló)
nők elhelyezkedésének elősegítése,
magasabb színvonalú bölcsődei
szolgáltatás
nyújtása,
illetve
férőhelyek számának növelése

Munkaügyi Kirendeltségek, célcsoport,
nappali ellátást biztosító intézmények
(bölcsőde)
vezetője,
védőnő,
családsegítő
felelős: jegyző, polgármester
helyi vállalkozások, célcsoport tagjai,
Fogyatékkal élők foglalkoztatásának,
felnőtt képző központos
oktatásának szervezése
felelős: jegyző, polgármester

Jövőképünk
Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák beilleszkednek a település lakosai közé,
tisztességes munkával hozzájárulnak a közterhek viseléséhez.
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők számára munkalehetőséget
biztosítsunk.
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Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek a gyerekek megfelelő szintű oktatását, gyengébb
képességű gyermekek felzárkóztatását, illetve az egészséges életmódra való nevelést.
Folyamatosan odafigyelünk az idősek biztonságára, illetve az elmagányosodás ne
legyen jelen az idősek mindenapjaiban.
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén, hogy ne szenvedjenek hátrányt a munka
világába való visszaálláskor.
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők közszolgáltatásokhoz való
hozzáférésére, illetve hogy a középületeinket könnyem megközelíthessék.

Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)
Célok - Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Résztvevők
ésfelelős

Partnerek

Határidő(k)
pontokba szedve

Az intézkedési területek részletes kifejtése
A mélyszegénységben élő hátrányos helyzetének csökkentése a
munka világában
A mélyszegénységben élők, illetve a roma lakosság körében –
célcsoport véleménye szerint – a munkavállalást tekintetében
gyakran éri őket hátrányos megkülönböztetés
Rövid távú cél: a hátrányos megkülönböztetés, munkavállalói
kudarcok okainak feltárása
Hosszú távú cél: legyen a végzettségüknek megfelelő munkahely, el
kell érni, hogy a helyi vállalkozók foglalkoztassák őket
1. Esélyegyenlőségi fórum: helyi foglalkoztatók meghívása, a
megkülönböztetett célcsoport meghívása a családsegítő
vezetéséve
2. Tréningek szervezése, mely segítséget nyújt egy állás
megpályázásához (pl.: önéletrajzírás, hogyan viselkedjük
állásinterjún stb.)
önkormányzat, polgármester
-

helyi vállalkozók, foglalkoztatók
környékbeli foglalkoztató cégek képviselői
Munkaügyi Kirendeltségek képviselői
Önkormányzat

rövid távon: ok feltárás, és helyi esélyegyenlőségi fórum
megrendezése,ezt követően: tréningek, előadások szervezése
Az intézkedést 2018. december 31-ig kívánjuk megvalósítani.
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Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

A tréningen részt vevők hány %-a pályázott valamilyen álláshelyre,
milyen arányban sikerült munkát találniuk
Hosszú távon fontos, hogy az elhelyezkedettek milyen arányban
maradtak tartósan egy munkahelyen.
-

lelki sérülések alakulhatnak ki a sikertelenség esetén
ha a munkáltató nem hosszútávra tervez, illetve megszűnik
a vállalkozás

Szükséges
erőforrások

személyi: oktató a tréningek megtartásához

Intézkedés címe:

Fiatal munkanélküliek (15-24 éves) segítése a munka világába

Feltárt probléma

A 15-24 éves fiatal munkanélküliek számára nincsenek a
munkaerő piacra való átmenetet segítő programok

(kiinduló értékekkel)
Célok - Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek(a
beavatkozás tartalma)
pontokba szedve

Résztvevők ésfelelős

tárgyi: helyiség biztosítása

hosszú távú: A 15-24 éves korosztály minél hamarabb megismerje a
munka világát és az elhelyezkedés számukra minél gyorsabb legyen

1. adatgyűjtés, fel kell mérni az igényeket
2. tréningek szervezése
3. diákmunkát ajánló foglalkoztatók felkutatása
4. piacképes szakmák oktatása komplex telepprogram keretében
5. Német nyelv oktatása
polgármester, jegyző

Partnerek

önkormányzat, iskola, családsegítő, Munkaügyi Kirendeltségek
képviselői, helyi vállalkozók, környező települések nagyobb
foglalkoztatói

Határidő(k) pontokba
szedve

hosszú távú: intézkedés legkésőbbi megvalósítása 2019.12.31.

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

1. rövid távon: fiatalok diákmunka keretében való elhelyezkedés
2. hosszú távon: iskola elvégzése után minél könnyebben
találjanak tartósan munkát
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valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

1. mégsem találnak munkát
2. munkáltatók rövid távra terveznek
anyagi: tréningek szervezéséhez (pályázati forrás)

Szükséges erőforrások személyi: oktatók

tárgyi: helyiség a tréningek szervezéséhez

Intézkedés címe:

Eladósodott családok megsegítése

Feltárt probléma

Nincsenek pontos adatok arra vonatkozóan, hogy a településen
hány család van eladósodva és mennyire

(kiinduló értékekkel)
Célok - Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek(a
beavatkozás tartalma)
pontokba szedve

rövid távon: adatgyűjtés
hosszú távon: segítséget nyújtani számunkra abban, hogy hogyan
lábalhatnak ki a hitelek gyűrűiből
1. adatgyűjtés arra vonatkozóan, hogy ez hány családot érint
2. Banki szakemberek megkeresése
3. esélyegyenlőségi fórum szervezése

Résztvevők ésfelelős

polgármester, jegyző

Partnerek

családsegítő, bankok képviselői, önkormányzat érintett célcsoport
tagjai

Határidő(k) pontokba
szedve

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,

1. rövid távon: adatgyűjtés
2. középtávon:
esélyegyenlőségi
fórum
megszervezése,
problémákra való megoldás keresése (hogyan lehet kilábalni a
válság helyzetből)
3. hosszú távon: megtanítani az érintett családokkal, hogyan kell
gazdálkodni a kevés jövedelemből (tréning, előadás
formájában)
1. középtávon: Fontos, hogy minél hamarabb meg kell oldani a
problémát,
2. hosszú távon: a családoknak meg kell tanulniuk okosan
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forrása(rövid, közép
és hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok - Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

gazdálkodni
Az intézkedés legkésőbbi megvalósítása 2018.12.31.

1. Ha mégsem találnak a csalnak megfelelő megoldást (pl. hitel
törlesztő részlet csökkentése)
anyagi: tréningek szervezéséhez

Életmód tanácsadás – Életmód Klub megszervezése hátrányos helyzetű
családoknak
A szegregátumokban élők hátrányos helyzetű családok életmódjának,
életkörülményeik javítása érdekében Életmód Klub folyamatos működtetése

rövid távon: tábor megszervezése, megvalósítása
hosszútávon: az érintettek szemléletváltása, a tanultakat hogyan tudják alkalmazni
hosszú távon

-

Családtervezés megismertetése
Életvezetési tanácsok: hogyan lehet beosztani a kevés jövedelmet,
környezetük élhetővé tétele, házimunka fontossága stb.
gyermeknevelés problémái
sütés-főzés, általuk megtermelt zöldség-gyümölcsök feldolgozása,
tésztakészítés, sajt, túró készítés
Kreatív klub – szabás, varrás

Résztvevők és
védőnő, mezőgazdasági szakember
felelős
Partnerek

családsegítő, háziorvos

Határidő(k) pontokba
szedve

Legkésőbbi határidő 2018. december 31.

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

rövidtávon: elsajátítsák a tanult ismereteket
hosszútávon: a jövőben tudják alkalmazni a saját családjukban, illetve egymást
segítsék
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Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

-

csak rövidtávon működik, és visszatérnek a régi életvitelükhöz, ezért
visszacsatolásra van szükség

Szükséges erőforrások tárgyi: helyiség, oktatási eszközök, anyagi: önerő, pályázati forrás

Intézkedés címe:

Tiszta Udvar Rendes Ház akció

Feltárt probléma

A szegregátumban és a veszélyeztetett területeken élők lakókörnyezete nem
minden esetben alkalmas gyermeknevelésre, sokszor rendetlen és koszos.

(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

rövid távon: megtanulják a célcsoport tagjai, hogyan kell tisztán tartani a
lakásukat és az udvarukat, melyhez szakmai segítséget kapnának
hosszútávon: fenntartható legyen a változás, és a ellenőrizhetővé kell tenni a
célcsoport tagjait

-

Családi nap megszervezése, ahol kötetlen beszélgetés alkalmával
segítenek a célcsoport tagjainak,
lakás belső takarítása, tisztán tartása
gyermeknevelésre alkalmas környezet kialakítása
virágosítás, kert tisztán tartása, növények gondozása

Résztvevők és
védőnő, családsegítő, mezőgazdasági szakember
felelős
Partnerek

háziorvos

Határidő(k) pontokba
szedve

Legkésőbbi határidő 2020. december 31.

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

rövidtávon: ismeretek elsajátítása, megszerzett ismeretek használata a
mindennapokban, környezetük tisztán tartása
hosszútávon: nemcsak lakókörnyezetük, hanem a szegregátum utcáinak széppé
tétele
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Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

-

csak rövidtávon működik, és visszatérnek a régi életvitelükhöz, ezért
visszacsatolásra van szükség
anyagi szükségletek (plusz kiadások pl. növények vásárlása)

Szükséges erőforrások

tárgyi: helyiség az oktatáshoz, anyagi: önerő, pályázati forrás (eszközök,
növények vásárlásra)

Intézkedés címe:

Otthoni gazdálkodásra való ösztönző program

Feltárt probléma

A szegregátumokban sok műveletlen kert, nem termelnek zöldségeket a
háztartásuk számára. Jellemző, hogy haszonállataik sincsenek.

(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

rövid távon: megtanítani a célcsoport tagjaival a mezőgazdaság alapjait, hogyan
kell megtermelni a háztartás számára szükséges zöldségeket, gyümölcsöket.
Hogyan kell haszonállatokat tartani.
hosszútávon: kialakított házi gazdaságukat hosszútávon fenn tudják tartani
(önfenntartó gazdaság),

Tevékenységek

-

(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

-

elméleti tudás elsajátítása lépésről-lépésre
megtanítani őket arra, hogy miért is hasznos, és miért is egészséges
házi termesztésű zöldségek fogyasztása
szaktanácsadás, vetőmag biztosítása
haszonállat (tyúk, sertés, kecske) tartásának ismerete
vetési terv, növényvédelmi terv ,betakarítási terv készítés
termesztett növények, haszonállatok feldolgozása (tojás, sajt, túró,
tészta készítése, szörp, befőzés, lekvárfőzés, komposztálás)
mintagazdaság létrehozása közös erővel

Résztvevők és
mezőgazdasági szakember
felelős
Partnerek

családsegítő, önkormányzat

Határidő(k) pontokba
szedve

Legkésőbbi határidő 2020. december 31.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása

rövidtávon: mozgalomhoz csatlakozók köre
hosszútávon: önfenntartóvá válás

(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
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fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

-

kitartás hiánya, érdeklődés elmaradása

Szükséges erőforrások anyagi: önerő, pályázati forrás

Intézkedés címe:

Kézműves szakmák felélesztése

Feltárt probléma

Kézműves szakmák napjainkban kihaló félben vannak, fontos lenne ezek
újraélesztése. Különösebb iskolai végzettséget nem igénylő szakmák
elsajátíttatása a szegretátumban élők bevonásával.

(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek(a
beavatkozás tartalma)
pontokba szedve

rövid távon: szakmák iránti igények feltárása, minél több alacsony iskolai
végzettségű ember bevonása
hosszútávon: versenyképes szakma biztosítása, érdeklődés szinten tartása

-

igényfelmérés, milyen kézműves szakma érdekelné az érintett
célcsoportot (pl. hordókészítés, teknővájás, kovács, vályogvetés,
kékfestés, kosárfonás, szövés)
oktató szakemberek felkutatása
eszközök (alapanyagok, szerszámok) biztosítása

Résztvevők és felelős

önkormányzat

Partnerek

civil szervezetek,

Határidő(k) pontokba
szedve

Legkésőbbi határidő 2020. december 31.

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

rövidtávon: jelentkezők létszámának növekedése
hosszútávon: szakmák hosszú távon történő alkalmazása
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Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

-

érdeklődés elmaradása, szakember oktató hiánya

Szükséges erőforrások tárgyi: helyiség, oktatási eszközök, anyagi: önerő, pályázati forrás

Intézkedés címe:

Hulladékból Tüzelőt Program

Feltárt probléma

A szegregátumokban élők folyamatosan tüzelő gondokkal küzdenek.
Papírhulladékból brikett készítése segítséget nyújtana a rászoruló családok
számára

(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

rövid távon: a célcsoport tagjai elsajátítsák a brikettkészítés folyamatát
hosszútávon: a tanultak hasznosításával nagy mennyiségű brikett készítése, és
felhasználása, szétosztása a célcsoport rászoruló családok számára

Tevékenységek

-

(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

-

igény- és szükségletfelmérés – mennyi család számára jelentene
segítséget
papírgyűjtés
brikettálógép használatának elsajátítása (Szabolcsi Fiatalok a
Vidékért Egyesület tulajdona) gyakorlott személy segítségével
elkészített brikett szárítása
kiosztása a rászoruló családok számára

Résztvevők és
polgármester
felelős
Partnerek

Szabolcsi Fiatalok a Vidékért Egyesület

Határidő(k) pontokba
szedve

Legkésőbbi határidő 2020. december 31.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása

rövidtávon: elsajátítsák a tanult ismereteket

(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint

hosszútávon: elegendő brikett készítése, a rászoruló családok téli tüzelőjének
biztosítása
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fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

-

érdeklődés hiánya, kevés mennyiségű brikett

Szükséges erőforrások tárgyi: eszközök, anyagi: önerő, pályázati forrás, személyi: oktató

Intézkedés címe:

Közösségi tér- - Settlement Ház - kialakítása a szegregátumokban
élők számára

A szegregátumokban élők számára tervezett program -épület
megvásárlása, oktatásra alkalmas termek, műhelyek kialakítása.
(kiinduló értékekkel) Settlement Házként is működő közösségi tér lértrehozása.
Feltárt probléma

Célok - Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

rövid távon: épület vásárlása, felújítása, igények szerinti kialakítása
hosszútávon: olyan közösség tér kialakítása, melyet a szegregátumban élők
különböző programok lebonyolításár, valamint settlement házként is
működne (mosás. zuhanyzási lehetőség).
-

anyagi (pályázati) források feltárása
igényfelmérés, kihasználtság felmérése
épület megvásárlásra, igény szerinti kialakítása, felújítása
szakmai műhelyek, tanterem kialakítása
mosoda, fürdőszoba, zuhanyzó, wc kialakítása
roma mentorok képzése, illetve foglalkoztatása

Résztvevők ésfelelős polgármester,
Partnerek

civil szervezetek (Szabolcsi Fiatalok a Vidékért Egyesület)

Határidő(k)
pontokba szedve

Legkésőbbi határidő 2020. december 31.

Eredményességi
mutatók és annak
rövidtávon: közösségi tér létrehozása
dokumentáltsága,
forrása (rövid, közép hosszútávon: hasznos programok szervezésére alkalmas intézmény
és hosszútávon),
üzemeltetése
valamint
fenntarthatósága
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Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

-

érdeklődés hiánya

Szükséges
erőforrások

anyagi: önerő, pályázati forrás

Intézkedés címe:

Esélyegyenlőség Napok – rendezvénysorozat

Feltárt probléma

A célcsoport számra egy-egy napos rendezvények szervezése
(Szemléletformáló Nap, Környezetvédelmi Nap, kirándulás, Zöldnap, jeles
napok közös megünneplése stb.)

(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

rövid távon: összekapcsoltan a komplex telepprogram egyéb intézkedéseivel célcsoport tagjai a különböző programnapokon keretében összegezhetik a
tanultakat és levonhatják a következtetéseket;
hosszútávon: a tanultak hasznosítása, új szemlélet továbbadása a gyermekeik
számára

-

rendezvénysorozat témaköreinek áttekintése:
Szemléletformáló Nap: életmód tanácsadás, Életmód Klub
tapasztalatainak összegezése
Környezetvédelmi Nap: szelektív hulladékgyűjtés, egészséges ivóvíz
program ismertetése, természetvédelem
Zöldnap: gyógynövénytan, komposztálás, saját maguk által
megtermelt zöldségek, gyümölcsök feldolgozása – Szociális Farm
Program tapasztalatainak megosztása
Karácsonyi, húsvéti készülődés – Kreatív Klub

Résztvevők és
polgármester, roma mentorok
felelős
Partnerek

Szabolcsi Fiatalok a Vidékért Egyesület

Határidő(k) pontokba
szedve

Legkésőbbi határidő 2020. december 31.

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

rövidtávon: rendezvények megszervezése
hosszútávon: különböző programokon elsajátított tudás összegzése, tapasztalatok
megtárgyalása, gyermekeik az új szemléletek szerinti nevelése, megszerzett
ismeretek átadása a családjuk számára
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valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

-

érdeklődés hiánya

Szükséges erőforrások tárgyi: eszközök, anyagi: önerő, pályázati forrás, személyi: oktatók

Intézkedés címe:

Bölcsődei szolgáltatás fejlesztése, férőhelyek bővítése pályázati
forrásból (TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása
családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztésével)

Feltárt
probléma(kiinduló
értékekkel)

Kisgyermeket nevelő nők visszatérése a munka világába nagyon
nehéz, nem tudja elhelyezni nappali ellátást biztosító intézményben az
intézmény férőhelyének korlátai miatt

Célok - Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek(a
beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

rövid távon: azon anyák számának felmérése, akik vissza kívánnak állni a
munkahelyükre, vagy akik új munkahelyet keresnek, illetve családbarát
munkahelyek felkutatása;hosszú távon:bölcsőde fejlesztése, létszámának
bővítése (új, 12 fős csoport kialakítása
egy, az önkormányzat tulajdonában lévő épület igény szerinti
felújítása, bővítése
- új eszközök beszerzése
Határidők: kivitelezés 2018.02.29.
1. Pályázat benyújtása
2. adatgyűjtések, igényfelmérés,
3. családok megkeresése, kapcsolatfelvétel az érintettekkel
4. családbarát munkahelyek felkutatása, a meglévők családbaráttá
alakítása
-

Résztvevők és
felelős

felelős: önkormányzat, polgármester, jegyző

Partnerek

védőnő, önkormányzat dolgozói vállalkozók, cégek képviselői, helyi
vállalkozók, foglalkoztatók, érintettek, bölcsőde vezetője,

Határidő(k)
pontokba szedve

rövid távon: pályázat benyújtása, adatgyűjtés, családok megkeresése;
közép távon: kivitelezés hosszú távon: új bölcsődei csoport létrehozása,
épület kialakítása, eszközök beszerzése
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Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása(rövid, közép
és hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

-

érintett célcsoportból hány főnek sikerült munkába állni, illetve
gyerekeiket elhelyezni a bölcsődében

-

foglalkoztatók rövid távra terveznek,
pályázati lehetőségek korlátozottak a nappali ellátást biztosító
intézmény kialakítására, bővítésre
kevés önerő

-

Szükséges
erőforrások

anyagi: pályázatok, önerő

Intézkedés címe:

Gyermekekkel kapcsolatos szocializációs problémák feltárása és
megoldása

Ingerszegény szociális környezetből való érkezés negatívan hat a
gyerek beilleszkedésére, illetve magas a HH és HHH gyermek aránya
(kiinduló értékekkel) az iskolás korúak körében
Feltárt probléma

Célok - Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek(a
beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős

rövid távon: a HH és HHH gyermekek felmérése, pontos adatbázis
készítése és vezetése
középtávon: speciális oktatási intézményekbe való integrálás
hosszútávon: oktatási intézmények sikeres elvégzése
-

korai fejlesztési lehetőségek biztosítása (gyerekházak)
családi programok szervezése (szülők bevonása, nyári táborok,
erdei iskolák)

felelős: jegyző, polgármester, iskolaigazgató
önkormányzat és dolgozói

Partnerek

családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
oktatási intézmény, pedagógusok, pszichológus

Határidő(k)
pontokba szedve

rövid távon: igényfelmérés; középtávon: programok szervezése

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,

hosszútávon: programok figyelemmel követése; Az intézkedést 2018.
december 31-ig kívánjuk megvalósítani.
gyermekek fejlődésének felmérése (hogyan fejlődtek a tanulásban, illetve
jobban be tudnak-e illeszkedni a társaik közé)
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forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

Intézkedés címe:

Pályázati lehetőségek korlátozottak
Célcsoport passzivitása
Kockázatok csökkentése: önkéntesek és támogatók bevonásával
anyagi: pályázatok
személyi: megfelelő szakemberek, pedagógusok

Nagyarányú középiskolai lemorzsolódás

Feltárt probléma

Hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
(kiinduló értékekkel) körében magas a középiskolai lemorzsolódás
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

1. rövid távon: adatgyűjtés a célcsoportba tartozó gyermekekkel
kapcsolatosan, igényfelmérés
2. hosszú távon: egyéni fejlesztőprogramok, intézményfejlesztés,
pedagógus képzés

1. egyéni fejlesztés, hátránykompenzáló programok
2. intézményi partnerkapcsolatok erősítése (fenntartóval, szülőkkel,
civilekkel stb.)
3. partneri együttműködés a szülői házzal
intézményfejlesztés, pedagógusképzés

Résztvevők ésfelelős iskolaigazgató, polgármester, jegyző
Partnerek

Határidő(k)
pontokba szedve

családsegítő, pedagógusok
rövid távon: igényfelméréshosszú távon: intézményfejlesztés, eszközök
beszerzése, pedagógusok képzése
Intézkedés legkésőbbi megvalósítása 2018.12.31.
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Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása(rövid, közép
és hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

1. A HH és HHH gyermekek, ill. szüleik mennyire aktívan vettek
részt a programokon.
2. Együttműködés hatékonysága.

szülőkkel nincs meg az együttműködés.

Szükséges
erőforrások

anyagi: pályázati forrás

Intézkedés címe:

Ifjúsági Klub létrehozása a szegregátumban élő fiatalok (14-21éves) számára

Feltárt probléma

A szegregátumban, illetve a veszélyeztetett területeken élő fiatalok számára
nincs olyan hely és közösség ahová a szülők szívesen engednék őket, ahol
különböző programokat szervezhetnének maguknak.

(kiinduló értékekkel)

személyi: pedagógusok személye

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

rövid távon: egy kis összetartó közösség létrehozása
hosszútávon: közös, hasznos programok szervezése számukra

-

igényfelmérés
gyerekek toborzása, ötletelés (saját
megszervezendő programokat)
Ki-mit-tud? tehetségkutató szervezése
sport - duatlon megszervezése
kirándulások szervezése

maguk

találják

ki

a

Résztvevők és
polgármester, roma mentorok
felelős
Partnerek

Szabolcsi Fiatalok a Vidékért Egyesület Ifjúsági Klubja

Határidő(k) pontokba
szedve

Legkésőbbi határidő 2018. december 31.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása

rövidtávon: gyerekek megismerjék egymást, barátságok kötődjenek,
rendezvények megszervezése
hosszútávon: hosszú távú együttműködés a már évek óta működő Szafi Egyesület
Ifjúsági Klubjával, közös programok szervezése

(rövid, közép és
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hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges erőforrások

Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

-

érdeklődés hiánya

anyagi: önerő, pályázati forrás, személyi: oktatók

Tanoda Program – a komplex telepprogram keretein belül a
szegretátumokban és a veszélyeztetett területeken élő gyermekek számára
A szegregátumokban és veszélyeztetett területeken élő, tanulásban elmaradt
hátrányos helyzetű, és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára
szervezett iskolai felzárkóztató program.

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

rövid távon: tanulási problémákkal küzdő gyermekek felzárkózzanak az általános
iskolás tananyaghoz, nyelvtanulás (angol); tananyagon kívüli egyéb tudás
megszerzése
hosszútávon: a tanultak hasznosításával középiskolába továbbtanuljanak,
szakmát, érettségit szerezhessenek

-

igény- és szükségletfelmérés pedagógusok segítségével
tudásszint felmérése
tanmenet kidolgozása egyénekre bontva
ingyenes internet szolgáltatás a célcsoport számára a tanulás
elősegítésére
informatikai tudás bővítése, biztonságos internet használat
angol nyelv fejlesztése, felzárkóztatás
gyógytorna, gyógytestnevelés

Résztvevők és
polgármester
felelős
Partnerek

informatikus, gyógytornász, Szabolcsi Fiatalok a Vidékért Egyesület
pedagógusok (Nyírgyulaji Kossuth Lajos Általános Iskola)

Határidő(k) pontokba
szedve

Legkésőbbi határidő 2018. december 31.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása

rövidtávon: elsajátítsák a tanult ismereteket, felzárkóztatás a tananyaghoz
hosszútávon: a tanultak hasznosításával középiskolába továbbtanuljanak,
szakmát, érettségit szerezhessenek, szakmájukban elhelyezkedhessenek és a
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(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága

tanult szemléletet továbbadhassák

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

-

érdeklődés hiánya, mely kiküszöbölhető
foglalkoztatások, kirándulások szervezésével

érdekes

előadások,

Szükséges erőforrások

tárgyi: helyiség, oktatási eszközök, anyagi: önerő, pályázati forrás, személyi:
pedagógus, oktató

Intézkedés címe:

HH és HHH nyilatkoztatás hiányosságai

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)

HH és HHH nyilatkoztatás pontosságának javítása

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

Valós helyzet feltárása, pontos létszám meghatározása Rövid távon:
nyilatkozat nyomtatvány felülvizsgálata, elérhetővé
tétele;középtávon: szülők összessége tegyen nyilatkozatot, szülők
tájékoztatása;hosszú távon: pontos adatok gyűjtése, megbízható
nyilvántartás készítése

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős

1. tájékoztatás a HHH-s helyzet előnyeiről
2. nyilatkozat eljuttatása az érintett célcsoporthoz
3. nyilvántartás aktualizálása

jegyző

Partnerek

pedagógusok, szociális ügyintéző, családsegítő

Határidő(k)
pontokba szedve

rövid távú: Intézkedés legkésőbbi megvalósítása 2015.12.31.
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Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

1. pontos, megbízható nyilvántartás elkészítése
2. korábbi nyilvántartásokkal való összehasonlítás

1. nem valós adatok szolgáltatása, mivel a nyilatkoztatás
önkéntes
2. nem ellenőrizhetőek az adatok

Szükséges
erőforrások

anyagi erőforrást nem igényel; személyi: szociális ügyintéző,
családsegítő

Intézkedés címe:

Időskorúak számára speciális szűrővizsgálatok szervezése

Feltárt probléma

Az időskorúak nem ismerik azokat lehetőségeket, vizsgálatok
típusait, amellyel az őket fokozottan érintő betegségek
kiszűrhetők

(kiinduló
értékekkel)
Célok -

Általános
megfogalmazás és rövid távon: Meg kell ismertetni a célcsoporttal a lehetőségeket, fel
kell mérni az igényeket.
rövid-, közép- és
hosszútávú
hosszútávon: az érintettek eljussanak a szűrővizsgálatokra
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős

-

adatgyűjtés, igényfelmérés
háziorvosi javaslatok
a vizsgálatok helyének, idejének felkutatása, időpontos
egyeztetése
utaztatás megszervezése
a helyi Nyugdíjas Klub tagjai toborozhatnak időseket

védőnő, háziorvos

Partnerek

helyi Nyugdíjas Klub, önkormányzat

Határidő(k)
pontokba szedve

Gyorsan megszervezhető, maximum egy hónap elegendő egy-egy
vizsgálat megszervezésére. Legkésőbbi határidő 2018. december 31.
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Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága

-

minél többen vesznek/vehetnek részt különböző
vizsgálaton, annál több betegség időben észrevehető és
gyógyítható

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

kevesen mennek el, nincs elég érdeklődő

Szükséges
erőforrások

tárgyi, anyagi: busz bérlése az utaztatáshoz

Intézkedés címe:

Idősek kulturális lehetőségei

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)

Az idősek kulturális lehetőségei korlátozottak

Célok Általános
rövidtávon: idősek igényeinek felmérése
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávon: programok szervezése, mozi- és színházlátogatás,
hosszút ávú
részvétel a településen szervezett programokban
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek

1. fel kell kutatni azokat az időseket, akik szívesen részt
vennének közösségi programokon
2. programok szervezése, megrendezése
3. mozi látogatás, színházlátogatás megszervezése
polgármester
Nyugdíjas Klub, helyi civilek, idősek otthona
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Határidő(k)
pontokba szedve

hosszú távú: Az intézkedés legkésőbbi megvalósítása 2018.12.31.

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

Hányan jelezték részvétüket, ebből hányan vettek részt a
programokon.

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

kevesen érdeklődnek

Szükséges
erőforrások

anyagi: utazás, buszbérlés, belépőjegyek

Intézkedés címe:

Idősek biztonságérzetének növelése

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)

Az idősek nem érzik magukat és értékeiket biztonságban (sok
esetben ezért nem mernek hosszabb időre elutazni rokonaikhoz)

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

hosszú távú: A célcsoport tagjai biztonságban érezzék magukat és
értékeiket, polgárőrség, és rendőrség minél többet járőrözzön a
településen

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

1. célcsoport felkutatása
2. esélyegyenlőségi fórum szervezése, ahol a problémák
napvilágra kerülnek
3. polgárőrség , rendőrség bevonása

Résztvevők
ésfelelős

polgármester

Partnerek

önkormányzat, Polgárőr Egyesület, rendőrség
83

.

Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása(rövid,
közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága

hosszú távú: Az intézkedés legkésőbbi megvalósítása 2018.12.31.

Hányan jelzik a problémájukat;
Fontos, hogy az idősek ne féljenek elhagyni otthonukat, ha el kell
utazniuk vagy kórházba kell menniük.

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

kevesen jelzik a problémát

Szükséges
erőforrások

anyagi: üzemanyagköltség

Intézkedés címe:

Szociális alapszolgáltatás infrastrukturális fejlesztése Nyírgyulaj
községben (TOP-4.2.1-15 számú pályázat benyújtása)

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A szociális alapszolgáltatás (szociális étkeztetés és
házisegítségnyújtás) az önkormányzat székhelyén működik, ahol
a szolgáltatás feltételei nem biztosítottak

Célok - Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek(a
beavatkozás tartalma)
pontokba szedve

-

A szociális szolgáltatások megfelelő működtetése, egy
központi épületben
személyi feltételek biztosítása
adatgyűjtés, igényfelmérés
pályázat benyújtása
épület
átalakítása,
az
megteremtése
eszközök beszerzése

szolgáltatás

feltételeinek

Résztvevők
ésfelelős

önkormányzat, polgármester, jegyző

Partnerek

háziorvos

Határidő(k)
pontokba szedve

hosszútávon: az önkormányzat tulajdonában lévő, használaton kívüli
épület – régi egészségház – átalakítása, kialakítása a szolgáltatás
nyújtás feltételeinek megteremtése
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kivitelezés: 2018.12.31.
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása(rövid, közép
és hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

-

Szociális gondozók eredményes együttműködésének
elősegítése
külön irodákban az adminisztrációs feladatok elvégzése

kevés önerő
anyagi: pályázatok, önerő

Szükséges
erőforrások

Intézkedés címe:

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

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

Kisgyermeket nevelő (egyedülálló) nők elhelyezkedésének
elősegítése
Kisgyermeket nevelő nők visszatérése a munka világába nagyon
nehéz, főleg ha gyermekét/eit egyedül neveli, nem tudja
elhelyezni nappali ellátást biztosító intézményben
rövid távon: azon anyák számának felmérése, akik vissza kívánnak
állni a munkahelyükre, vagy akik új munkahelyet keresnek, illetve
családbarát munkahelyek felkutatása

hosszú távon:
- bölcsőde fejlesztése, létszámának bővítés
- családi napközi, gyerekházak létrehozás
- piacképes szakmák oktatása, átképzés
- Legkésőbbi határidő 2016. december 31.
5. adatgyűjtések, igényfelmérés,
6. családok megkeresése, kapcsolatfelvétel az érintettekkel
Tevékenységek (a
7. esélyegyenlőségi fórum megszervezése
beavatkozás tartalma)
8. családbarát
munkahelyek
felkutatása,
a
meglévők
pontokba szedve
családbaráttá alakítása
9. képzések szervezése, atipikus munkalehetőségek felkutatása
Résztvevők és felelős felelős: önkormányzat, polgármester, jegyző

Partnerek

védőnő, önkormányzat dolgozói, Munkaügyi Kirendeltség, környező
vállalkozók, cégek képviselői, helyi vállalkozók, foglalkoztatók,
érintettek, bölcsőde vezetője, felnőttképző intézmények képviselői
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rövid távon: adatgyűjtés, családok megkeresése; közép távon: a
Határidő(k) pontokba
szedve

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

meglévők családbaráttá alakítása, új munkarend kialkítása
hosszú távon: Képzés, szakmaszerzés, oktatás szervezése, nappali ellátást
nyújtó intézmények létrehozása, bővítése

-

érintett célcsoportból hány főnek sikerült munkába állni,
hány %-uk tanult szakmát vagy vett részt átképzésen
atipikus
munkahelyeken
való
elhelyezkedés
sikerességének felmérése

foglalkoztatók rövid távra terveznek,
pályázati lehetőségek korlátozottak a nappali ellátást
biztosító intézmény kialakítására, bővítésre
- kevés önerő
anyagi: pályázatok, önerő;személyi: oktatók személye;tárgyi:
Szükséges erőforrások
helyiség az oktatáshoz
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)

-

Családon belüli erőszakos esetek felkutatása
Nincsenek adataink arra vonatkozóan, hogy a településen hány
nő szenved el családon belül erőszakos bántalmazást

Célok - Általános
megfogalmazás és
rövid távon: fel kell tárni az eseteket
rövid-, közép- és
hosszútávú
hosszú távon: segíteni a bajba jutott nőknek
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

1. adatgyűjtés
2. érintett nők felkeresése
3. problémájukra egyedi megoldást kell találni családsegítő és a
rendőrség bevonásával

Résztvevők és
felelős

családsegítő, polgármester

Partnerek

rendőrség, önkormányzat, családi- és anyaotthonok képviselői

Határidő(k)

1. rövid távon: meg kell ismerni az érintett eseteket
2. hosszútávon: megoldások keresése
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pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása (rövid,
közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Az intézkedés legkésőbbi megvalósítása 2018.12.31.

1. Hány esetet sikerült találni, és ebből hány nő problémáját
sikerült megoldani (elhelyezés anyaotthonokban, vagy
családtagoknál)

1. Az tudomásunkra jutott eseteket diszkréten kell kezelni.
2. A nők nem mernek tenni a kialakult helyzet ellen.

Szükséges
erőforrások

személyi: családsegítő bevonása

Intézkedés címe:

Krízishelyzetben milyen szolgáltatásokat vehetnek igénybe a nők

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)

anyagi: utaztatás költségei

Nincsenek krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások, mivel
a településnek nem feladata a létesítésük

Célok Általános
megfogalmazás és hosszútávon: az érintett, bántalmazott nők és gyermekeik
rövid-, közép- és
elhelyezése ezekben az intézményekben
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek

1. igényfelmérés
2. intézmények felkutatása
3. krízishelyzetben lévő nőkkel
lehetőségeket

meg

kell

ismertetni

a

polgármester, családsegítő
önkormányzat, rendőrség, anyaotthonok képviselői
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Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

hosszú távú: A bántalmazott nők és gyermekeik elhelyezése ezekben
az intézményekben

1. fontos, hogy minél hamarabb megoldjuk a krízishelyzetben
élő nők problémáit, és minél több esetet felkutassunk

1. nők nem beszélnek problémájukról (titokban maradnak az
esetek)

Szükséges
erőforrások

anyagi: családok utaztatása az anyaotthonokba

Intézkedés címe:

Fogyatékkal élők foglalkoztatásának, oktatásának szervezése

Feltárt probléma

A megváltozott munkaképességűeket kevés arányban
foglalkoztatják a munkáltatók, illetve továbbképzéseken is
kevesen vesznek részt

(kiinduló
értékekkel)
Célok - Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek (a
beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek

rövid távon: - helyben élő érintettek felkutatási, igények felmérése,
kapcsolat felvétel a munkáltatókkal
középtávon: továbbképzések szervezése távoktatás keretében
hosszú távon: munkaviszony létesítése
1. adatgyűjtés Munkaügyi Kirendeltségtől, illetve személyes
igényfelmérés
2. esélyegyenlőségi fórum megszervezése
3. térségi és helyi foglalkoztatók bevonása
4. felnőttképző központok felkutatása, képzések szervezése
polgármester, jegyző, érintett célcsoport tagjai, Munkaügyi
Kirendeltség képviselői, felnőttképző központok képviselői
önkormányzat, helyi vállalkozók, térségi vállalatok, cégek,
Munkaügyi Kirendeltség
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Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása (rövid,
közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

1. igényfelmérés, adatgyűjtés
2. fórum megszervezése
3. képzés lebonyolítása
Intézkedés határideje 2018. december 31.

rövid távon: sikeres szakmaszerzés, átképzés
hosszú távon: az érintettek számára munkahely szerzés

Fontos, hogy
-

piacképes szakmát tanuljanak, amely képességeiknek
megfelelő és
a foglalkoztatók hosszú távra tervezzenek

Szükséges
erőforrások

anyagi: pályázati forrás

Intézkedés címe:

Közintézmények megközelíthetősége

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)

Nem minden közintézmény és egyéb más létesítmény (pl. bolt)
van akadálymentesítve

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek(a
beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős

rövid távon: adatgyűjtés, igényfelmérés
hosszú távon: akadálymentesítés megvalósítása

1. adatgyűjtés keretében fel kell mérni, hogy hány fogyatékkal
élő személy van a településen
2. fel kell mérni, hogy hány intézmény van, amelyet a
fogyatékkal élők (főként mozgásszervi fogyatékosok) nem
tudnak megközelíteni
3. akadálymentesítés megvalósítása
polgármester
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Partnerek

közintézmények vezetői, boltok üzemeltetői (helyi vállalkozók)

Határidő(k)
pontokba szedve

rövid távú: igényfelmérés
hosszú távú: Az intézkedés legkésőbbi megvalósítása 2018.12.31.

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

Milyen arányban sikerül megvalósítani az épületek
akadálymentesítését.

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

nincs anyagi forrás

Szükséges
erőforrások

anyagi: pályázati forrás

Intézkedés címe:

Hátrányos megkülönböztetés éri a munkaerőpiacon a
fogyatékkal élőket

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)
Célok - Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek(a
beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Adatok hiányában feltételezhető, hogy jelen van a hátrányos
megkülönböztetés a munkaerőpiacon a fogyatékkal élőkkel
szemben

rövid távon: esetek felkutatása, adatgyűjtés
közép távon: esélyegyenlőségi fórum megszervezése
hosszú távon: segítségnyújtás a fogyatékkal élők
elhelyezkedésében, képzés, átképzés lehetősége

1. adatgyűjtés, hány aktív korú fogyatékkal élő személy él a
településen
2. esélyegyenlőségi fórum megszervezése
3. foglalkoztatók felkutatása, környező településeken működő
nagyobb cégek meghívása

Résztvevők és
felelős

polgármester

Partnerek

Munkaügyi Kirendeltség képviselői, felnőttképző központok
képviselői, cégek, foglalkoztatók, helyi vállalkozók
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Határidő(k)
pontokba szedve

Az intézkedés legkésőbbi megvalósítása 2018.12.31.

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

Milyen arányban sikerült elhelyezkedni az érintett célcsoport
tagjainak.

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

1. mégsem sikerül megfelelő munkahelyet találniuk
2. lelki sérülések
anyagi: képzések megvalósításához

Szükséges
erőforrások

személyi: oktatók személye
tárgyi: helyiség, eszközök
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Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata
2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez

A

Intézkedés
sorszáma

B

C

D

A
helyzetelemz
A célkitűzés
és
Az
Az
összhangja
következtetés
intézkedés
intézkedéssel
egyéb
eiben feltárt
címe,
elérni kívánt
stratégiai
esélyegyenlő
megnevezése
cél
dokumentum
ségi
okkal
probléma
megnevezése

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
A
1
A
A
mélyszegény
mélyszegény mélyszegény
ségben élő
sé gben élők, sé gben élők,
hátrányos
illetve a roma illetve a roma
helyzetének
lakosság
lakosság
csökkentése a
körében –
körében –
munka
célcsoport
célcsoport
világában
véleménye
véleménye
szerint – a
szerint – a
munkavállalá munkavállalá
st
st
tekintetében tekintetében

E

Az
intézkedés
tartalma

F

Az
intézkedés
felelőse

G

H

I

J

Az
intézkedés
Az
Az
Az
megvalósítás
intézkedés
intézkedés
intézkedés
ához
eredményein
megvalósítás eredményess
szükséges
ek
ának
égét mérő
erőforrások
fenntarthatós
határideje
indikátor(ok)
(humán,
ága
pénzügyi,
technikai)

1.
önkormányza 2018.12.31.
Esélyegyenlő t,
s égi fórum: polgármester
helyi
foglalkoztató
k meghívása,
a
megkülönbö
zte tett
célcsoport
meghívása a
családsegítő
vezetéséve 2.
Tréningek
szervezése,

A tréningen
részt vevők
hány %-a
pályázott
valamilyen
álláshelyre,
milyen
arányban
sikerült
munkát
találniuk

személyi:
oktató a
tréningek
megtartásáho
z tárgyi:
helyiség
biztosítása

Hosszú távon
fontos, hogy
az
elhelyezkedet
tek milyen
arányban
maradtak
tartósan egy
munkahelye
n.
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2

Fiatal
munkanélkü
li ek (15-24
éves) segítése
a munka
világába

3

Eladósodo
tt családok
megsegítés
e

gyakran éri
őket
hátrányos
megkülönböz
te tés

gyakran éri
őket
hátrányos
megkülönböz
te tés

A 15-24 éves
fiatal
munkanélküli
e k számára
nincsenek a
munkaerő
piacra való
átmenetet
segítő
programok

hosszú távú:
A 15-24 éves
korosztály
minél
hamarabb
megismerje a
munka
világát és az
elhelyezkedé
s számukra
minél
gyorsabb
legyen

Nincsenek
pontos
adatok arra
vonatkozóa
n, hogy a
településen
hány család
van
eladósodva

rövid távon:
adatgyűjtés
hosszú
távon:
segítséget
nyújtani
számunkra
abban, hogy
hogyan

mely
segítséget
nyújt egy
állás
megpályázás
áh oz (pl.:
önéletrajzírás
, hogyan
viselkedjünk
állásinterjún
stb.)
1.
polgármester, 2018.12.31.
adatgyűjtés, jegyző
fel kell mérni
az igényeket
2. tréningek
szervezése 3.
diákmunkát
ajánló
foglalkoztató
k felkutatása

1. adatgyűj
tés arra
vonatkozóa
n, hogy ez
hány
családot
érint
2. Banki

polgármest
er, jegyző

2018.12.31.

1. rövid
távon:
fiatalok
diákmunka
keretében
való
elhelyezkedé
s
hosszú távon:
iskola
elvégzése
után minél
könnyebben
találjanak
tartósan
munkát
1.
középtávon:
Fontos, hogy
minél
hamarabb
meg kell
oldani a
problémát, 2.
hosszú

anyagi:
tréningek
szervezéséhe
z (pályázati
forrás)
személyi:
oktatók
tárgyi:
helyiség a
tréningek
szervezéséhe
z

A
felnövekvő
korosztály
számára
további
tréningek,
diákmunka
szervezése

További
előadások
szervezése
anyagi:
az otthoni
tréningek
gazdálkodás
szervezéséhe sal
z
kapcsolatban
, ill. banki
kapcsolatok
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4.

5.

és
mennyire

lábalhatnak
ki a hitelek
gyűrűiből

Életmód
tanácsadás –
Életmód
Tábor
megszervezés
e hátrányos
helyzetű
családoknak

A
szegregátu
mokban
élők
hátrányos
helyzetű
családok
életmódján
ak,
életkörülmé
nyeik
javítása
érdekében
egy hetes
tábor
megszervez
ése

rövid távon:
tábor
megszervezés
e,
megvalósítás
a
;osszútávon:
az érintettek
szemléletvált
ása, a
tanultakat
hogyan
tudják
alkalmazni
hosszú távon

Tiszta Udvar
Rendes Ház
akció

A
szegregátu
mban és a
veszélyezte
tett
területeken
élők
lakókörnye
zete nem
minden
esetben
alkalmas

rövid távon:
megtanulják
a célcsoport
tagjai,
hogyan kell
tisztán tartani
a lakásukat és
az udvarukat
hosszútávon:
fenntartható

szakemberek
megkeresése
3.
esélyegyenlő
sé gi fórum
szervezése
Családtervez
és
megismerteté
se
Életvezetési
tanácsok:hog
yan
lehet
beosztani a
kevés
jövedelmet,
környezetük
élhetővé
tétele,
házimunka
fontossága
stb.
gyermekne
velés
problémái
Családi nap
megszervezés
e,
ahol
kötetlen
beszélgetés
alkalmával
segítenek a
célcsoport
tagjainak,
lakás belső
takarítása,
tisztán tartása

polgármester, 2018.12.31.
védőnő

védőnő,
családsegítő

távon: a
családoknak
meg kell
tanulniuk
okosan
gazdálkodni
rövidtávon:
elsajátítsák a
tanult
ismereteket

ápolása.

tárgyi:
helyiség,
oktatási
eszközök,
anyagi:
hosszútávon: önerő,
pályázati
a jövőben
forrás
tudják
alkalmazni a
saját
családjukban

Legkésőbbi
rövidtávon:
határidő
ismeretek
2020.
elsajátítása,
december 31.
megszerzett
ismeretek
használata a
mindennapok
ban,
környezetük
tisztán
tartása;

tárgyi:
helyiség az
oktatáshoz,
anyagi:
önerő,
pályázati
forrás

rövidtávon:
elsajátítsák a
tanult
ismereteket
hosszútávon:
a jövőben
tudják
alkalmazni a
saját
családjukban

rövidtávon:
ismeretek
elsajátítása,
megszerzett
ismeretek
használata a
mindennapok
ban,
környezetük
tisztán
tartása;
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6.

Otthoni
gazdálkodásr
a való
ösztönző
program –
Művelt
Kiskert
Mozgalom

gyermekne
velésre,
sokszor
rendetlen
és koszos

legyen a
változás, és a
ellenőrizhető
vé kell tenni
a célcsoport
tagjait

A
szegregátu
mokban és
a
veszélyezte
tett
területekn
sok
műveletlen
kert, nem
termelnek
zöldségeket
a
háztartásuk
számára.
Jellemző,
hogy
haszonállat
aik
sincsenek

rövid távon:
megtanítani a
célcsoport
tagjaival a
mezőgazdasá
g alapjait,
hogyan kell
megtermelni
a háztartás
számára
szükséges
zöldségeket,
gyümölcsöke
t. Hogyan
kell
haszonállatok
at
tartani.;hossz
útávon:
kialakított
házi
gazdaságukat
hosszútávon
fenn tudják

gyermekneve
lésre
alkalmas
környezet
kialakítása
virágosítás,
kert tisztán
tartása,
növények
gondozása
elméleti
mezőgazdasá 2020.
tudás
gi szakember december 31.
elsajátítása
lépésrőllépésre
megtanítani
őket
arra,
hogy miért is
hasznos, és
miért
is
egészséges
házi
termesztésű
zöldségek
fogyasztása
szaktanácsad
ás, vetőmag
biztosítása
vetési terv,
növényvédel
mi
terv
,betakarítási
terv készítés

hosszútávon:
nemcsak
lakókörnyeze
tük, hanem a
szegregátum
utcáinak
széppé tétele
rövidtávon:
mozgalomho
z csatlakozók
köre
hosszútávon:
önfenntartóvá
válás

hosszútávon:
nemcsak
lakókörnyeze
tük, hanem a
szegregátum
utcáinak
széppé tétele

anyagi:
önerő,
pályázati
forrás

rövidtávon:
mozgalomho
z csatlakozók
köre
hosszútávon:
önfenntartóvá
válás
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tartani
7.

8.

Kézműves
szakmák
felélesztése

Közösségi tér
kialakítása a
szegregátumo
kban és a
veszélyeztete
tt területeken
élők számára

Kézműves
szakmák
napjainkba
n kihaló
félben
vannak,
fontos
lenne ezek
újraélesztés
e.
Különöseb
b iskolai
végzettsége
t nem
igénylő
szakmák
elsajátíttatá
sa a
szegretátu
mban élők
bevonásáva
l.

rövid távon:
szakmák
iránti igények
feltárása,
minél több
alacsony
iskolai
végzettségű
ember
bevonása

A
szegregátu
mokban és
a
veszélyezte
tett
területeken
élők
számára
tervezett
programok
megvalósít

rövid távon:
épület
vásárlása,
felújítása,
igények
szerinti
kialakítása

hosszútávon:
versenyképes
szakma
biztosítása,
érdeklődés
szinten
tartása

hosszútávon:
olyan
közösség tér

igényfelméré önkormányza 2020.
s,
milyen t
december 31.
kézműves
szakma
érdekelné az
érintett
célcsoportot
(pl.
hordókészítés
, teknővájás,
kovács,
vályogvetés,
kékfestés,
kosárfonás,
szövés)
oktató
szakemberek
felkutatása
eszközök
(alapanyagok
, szerszámok)
biztosítása

rövidtávon:
jelentkezők
létszámának
növekedése

tárgyi:
helyiség,
oktatási
eszközök,
anyagi:
hosszútávon: önerő,
pályázati
szakmák
forrás
hosszú távon
történő
alkalmazása

rövidtávon:
jelentkezők
létszámának
növekedése

anyagi
polgármester 2020.
(pályázati)
december 31.
források
feltárása
igényfelméré
s,
kihasználtság
felmérése
épület
megvásárlásr
a,
igény
szerinti

rövidtávon:
közösségi tér
létrehozása;
hosszútávon:
hasznos
programok
szervezésére
alkalmas
intézmény
üzemeltetése

rövidtávon:
közösségi tér
létrehozása

anyagi:
önerő,
pályázati
forrás

hosszútávon:
szakmák
hosszú távon
történő
alkalmazása

hosszútávon:
hasznos
programok
szervezésére
alkalmas
intézmény
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9.

Életmód
tanácsadás –
Életmód
Klub
megszervezés
e hátrányos
helyzetű
családoknak

ásához
szükséges
épület
megvásárlá
sa,
oktatásra
alkalmas
termek,
műhelyek
kialakítása.

kialakítása,
melyet a
szegregátumb
an élők
különböző
programok
lebonyolításá
ra
használhatna
k

A
szegregátu
mokban és
a
veszélyezte
tett
területeken
élők
hátrányos
helyzetű
családok
életmódján
ak,
életkörülmé
nyeik
javítása
érdekében
Életmód
Klub
folyamatos
működtetés
e

rövid távon:
tábor
megszervezés
e,
megvalósítás
a
hosszútávon:
az érintettek
szemléletvált
ása, a
tanultakat
hogyan
tudják
alkalmazni
hosszú távon

kialakítása,
felújítása
szakmai
műhelyek
kialakítása
tanterem
kialakítása

Családterve védőnő,
2020.12.31.
zés
mezőgazdasá
megismertet gi szakember
ése
Életvezetési
tanácsok:
hogyan
lehet
beosztani a
kevés
jövedelmet,
környezetük
élhetővé
tétele,
házimunka
fontossága
stb.
gyermeknev
elés
problémái
sütés-főzés,
általuk
megtermelt
zöldséggyümölcsök

üzemeltetése

tárgyi:
helyiség,
oktatási
eszközök,
anyagi:
Klub
megszervezés önerő,
pályázati
e,
forrás
megvalósítás
a
hosszútávon:
az érintettek
szemléletvált
ása, a
tanultakat
hogyan
tudják
alkalmazni
hosszú távon

a jövőben
tudják
alkalmazni a
saját
családjukban,
illetve
egymást
segítsék
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feldolgozás
a,
tésztakészít
és, sajt, túró
készítés
Kreatív klub
– szabás,
varrás

10.

Otthoni
gazdálkodásr
a való
ösztönző
program –
Szociális
Farm
Program

A
szegregátu
mokban
sok és a
veszélyezte
tett
területeken
műveletlen
kert, nem
termelnek
zöldségeket
a
háztartásuk
számára.
Jellemző,
hogy
haszonállat
aik
sincsenek

rövid távon:
megtanítani a
célcsoport
tagjaival a
mezőgazdasá
g alapjait,
hogyan kell
megtermelni
a háztartás
számára
szükséges
zöldségeket,
gyümölcsöke
t. Hogyan
kell
haszonállatok
at tartani.
hosszútávon:
kialakított
házi
gazdaságukat
hosszútávon
fenn tudják

mezőgazdasá 2020.12.31.
elméleti
gi szakember
tudás
elsajátítása
lépésrőllépésre
megtanítani
őket arra,
hogy miért
is hasznos,
és miért is
egészséges
házi
termesztésű
zöldségek
fogyasztása
szaktanácsa
dás,
vetőmag
biztosítása
haszonállat
(tyúk,
sertés,
kecske)
tartásának
ismerete
vetési terv,
növényvéde

anyagi:
önerő,
pályázati
forrás

Önfenntartó
gazdaságok
kialakítása

mozgalomho
z csatlakozók
köre
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tartani
(önfenntartó
gazdaság),

11.

Kézműves
szakmák
felélesztése

Kézműves
szakmák
napjainkba
n kihaló
félben
vannak,
fontos
lenne ezek
újraélesztés
e.
Különöseb
b iskolai
végzettsége
t nem

rövid távon:
szakmák
iránti igények
feltárása,
minél több
alacsony
iskolai
végzettségű
ember
bevonása
hosszútávon:
versenyképes

lmi
terv
,betakarítási
terv
készítés
termesztett
növények,
haszonállat
ok
feldolgozás
a
(tojás,
sajt, túró,
tészta
készítése,
szörp,
befőzés,
lekvárfőzés,
komposztál
ás)
mintagazda
ság
létrehozása
közös
erővel
igényfelmér önkormányza 2020.12.31.
és, milyen t
kézműves
szakma
érdekelné
az érintett
célcsoportot
(pl.
hordókészít
és,
teknővájás,
kovács,
vályogvetés
, kékfestés,

jelentkezők
létszámának
növekedése

tárgyi:
helyiség,
oktatási
eszközök,
anyagi:
önerő,
pályázati
forrás

szakmák
hosszú távon
történő
alkalmazása
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13.

Hulladékból
Tüzelőt
Program -

igénylő
szakmák
elsajátíttatá
sa a
szegretátu
mban élők
bevonásáva
l.

szakma
biztosítása,
érdeklődés
szinten
tartása

A
szegregátu
mokban és
a
veszélyezte
tett
területeken
élők
folyamatos
an tüzelő
gondokkal
küzdenek.
Papírhullad
ékból
brikett
készítése
segítséget
nyújtana a
rászoruló
családok
számára

rövid távon: a
célcsoport
tagjai
elsajátítsák a
brikettkészíté
s folyamatát
hosszútávon:
a tanultak
hasznosításáv
al nagy
mennyiségű
brikett
készítése, és
felhasználása
, szétosztása
a célcsoport
rászoruló
családok
számára

kosárfonás,
szövés)
oktató
szakembere
k
felkutatása
eszközök
(alapanyago
k,
szerszámok
) biztosítása
igény- és polgármester 2020.12.31.
szükséglet
felmérés –
mennyi
család
számára
jelentene
segítséget
papírgyűjt
és
brikettáló
gép
használatá
nak
elsajátítás
a
(Szabolcsi
Fiatalok a
Vidékért
Egyesület
tulajdona)
gyakorlott
személy
segítségév
el
elkészített

tárgyi:
eszközök,
anyagi:
önerő,
pályázati
forrás,
személyi:
oktató

hosszútávon:
elegendő
brikett
készítése, a
rászoruló
családok téli
tüzelőjének
biztosítása

elsajátítsák a
tanult
ismereteket
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brikett
szárítása
kiosztása a
rászoruló
családok
számára

14.

Közösségi
tér- Settlement
Ház kialakítása

A
szegregátu
mokban és
a
veszélyezte
tett
területeken

élők
számára
tervezett –
a komplex
telepprogr
am
keretén
belül programok
megvalósít
ásához
szükséges
épület
megvásárl
ása,
oktatásra
alkalmas
termek,
műhelyek
kialakítása
.
Settlement

rövid távon:
épület
vásárlása,
felújítása,
igények
szerinti
kialakításah
osszútávon:
olyan
közösség tér
kialakítása,
melyet a
szegregátum
ban élők
különböző
programok
lebonyolítás
ár, valamint
settlement
házként is
működne
(mosás.
zuhanyzási
lehetőség).

anyagi
polgármeste 2020.12.31.
pályázati
(pályázati) r
forrás,
források
önerő
feltárása
igényfelmé
olyan
rés,
kihasználts
közösség tér
ág
kialakítása,
felmérése
melyet a
épület
szegregátum
megvásárlá
ban élők
sra, igény
különböző
szerinti
kialakítása,
programok
felújítása
lebonyolítás
szakmai
ár, valamint
műhelyek,
settlement
tanterem
házként is
kialakítása
működne
mosoda,
(mosás.
fürdőszoba
,
zuhanyzási
zuhanyzó,
lehetőség).
wc
kialakítása
roma
mentorok
képzése,
illetve

: hasznos
programok
szervezésére
alkalmas
intézmény
üzemeltetés
e
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Házként is
működő
közösségi
tér
létrehozás
a
15.

Esélyegyenlő
ség Napok –
rendezvényso
rozat

A
célcsoport
számra
egy-egy
napos
rendezvény
ek
szervezése
(Szemléletf
ormáló
Nap,
Környezetv
édelmi
Nap,
kirándulás,
Zöldnap,
jeles napok
közös
megünnepl
ése stb.)

foglalkoz
tatása

rövid távon:
összekapcsolt
an a komplex
telepprogram
egyéb
intézkedéseiv
el célcsoport
tagjai a
különböző
programnapo
kon
keretében
összegezhetik
a tanultakat
és
levonhatják a
következtetés
eket;
hosszútávon:
a tanultak
hasznosítása,
új szemlélet
továbbadása
a gyermekeik

rendezvén polgármester, 2020.12.31.
ysorozat
roma
témakörei mentorok
nek
áttekintése
:
Szemléletf
ormáló
Nap:
életmód
tanácsadás
, Életmód
Klub
tapasztalat
ainak
összegezé
se
Környezet
védelmi
Nap:
szelektív
hulladékg
yűjtés,
egészsége
s ivóvíz
program
ismertetés
e,
természet
védelem
Zöldnap:

tárgyi:
eszközök,
anyagi:
önerő,
pályázati
különböző
forrás,
programokon személyi:
oktatók
elsajátított
tudás
összegzése,
tapasztalatok
megtárgyalás
a,
gyermekeik
az új
szemléletek
szerinti
nevelése,
megszerzett
ismeretek
átadása a
családjuk
számára

a tanultak
hasznosítása,
új szemlélet
továbbadása
a gyermekeik
számára
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számára

gyógynöv
énytan,
komposzt
álás, saját
maguk
által
megtermel
t
zöldségek,
gyümölcs
ök
feldolgozá
sa
–
Szociális
Farm
Program
tapasztalat
ainak
megosztás
a
Karácsonyi,
húsvéti
készülődés
– Kreatív
Klub

II. A gyermekek esélyegyenlősége
1

Gyermekekk
el
kapcsolatos
szocializáció

Ingerszegény
szociális
környezetből
való érkezés
negatívan hat
a gyerek
beilleszkedés
ér e, illetve

rövid távon:
a HH és
HHH
gyermekek
felmérése,
pontos
adatbázis
készítése és
vezetése
középtávon:
speciális

- korai
fejlesztési
lehetőségek
biztosítása
(gyerekháza
k)
- családi

jegyző,
polgármest
er, iskolaigaz 2018.12.31.
gató

gyermekek
fejlődéséne
k felmérése
(hogyan
fejlődtek a
tanulásban,

anyagi:
pályázatok
személyi:
megfelelő
szakemberek

Újabb
programok
szervezése
önkéntesek,
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s problémák
feltárása és
megoldás

magas a HH
és HHH
gyermek
aránya az
iskolás
korúak
körében

oktatási
intézménye
kb e való
integrálás
hosszútávon
: oktatási
intézménye
k sikeres
elvégzése

programok
szervezése
(szülők
bevonása,
nyári
táborok,
erdei
iskolák)

illetve
jobban be
tudnak-e
illeszkedni
a társaik
közé)

,
támogatók
pedagógusok bevonásával.
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2

HH és HHH HH és HHH
nyilatkoztatá nyilatkoztat
s
ás
hiányosságai pontosságán
ak javítása

Valós helyzet
feltárása,
pontos
létszám
meghatározá
s a Rövid
távon:
nyilatkozat
nyomtatvány
felülvizsgálat
a
, elérhetővé
tétele
középtávon:
szülők
összessége
tegyen
nyilatkozato
t, szülők
tájékoztatás
a hosszú
távon:
pontos
adatok
gyűjtése,
megbízható
nyilvántartá
s készítése

1.
tájékoztatás
a HHH-s
helyzet
előnyeiről
2.
nyilatkozat
eljuttatása
az érintett
célcsoporth
oz
3.
nyilvántartás
aktualizálása

jegyző 2018.12.31.

1. pontos,
megbízható
nyilvántartás
elkészítése
2. korábbi
nyilvántartás
o kkal való
összehasonlí
tá s

anyagi: nem Adatbázis
szüksége
folyamatos
s
frissítése.
személyi:
szociális
ügyintéz
ő
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3

1. rövid
Hátrányos
helyzetű és a
halmozottan
Nagyarányú hátrányos
középiskolai helyzetű
lemorzsolódá gyermekek
s
körében
magas a
középiskolai
lemorzsolód
ás

4.

Bölcsődei
szolgáltatás
fejlesztése,
férőhelyek
bővítése
pályázati
forrásból
(TOP-1.4.115 A
foglalkoztatá
s és az
életminőség
javítása

Kisgyermeke
t nevelő nők
visszatérése a
munka
világába
nagyon
nehéz, nem
tudja
elhelyezni
nappali
ellátást
biztosító
intézménybe

távon:
adatgyűjtés a
célcsoportba
tartozó
gyermekekke
l
kapcsolatosa
n,
igényfelméré
s
2. hosszú
távon:
egyéni
fejlesztőpro
gr amok,
intézményfe
jl esztés,
pedagógus
képzés
rövid távon:
azon anyák
számának
felmérése,
akik vissza
kívánnak
állni a
munkahelyük
re, vagy akik
új
munkahelyet
keresnek,
illetve

1. egyéni
fejlesztés,
hátránykom
pe nzáló
programok
2.
intézményi
partnerkapcs
ol atok
erősítése
(fenntartóva
l, szülőkkel,
civilekkel
stb.)
3. partneri
együttműköd
és a szülői
házzal
intézményfej
le sztés,
pedagóguské
pz és
Pályázat
benyújtása

iskolaigaz
gató,
polgármest
er, jegyző

2018.12.31.

önkormányza 2020.10.31.
t,
polgármester,
adatgyűjtések
jegyző
,
igényfelméré
s,
családok
megkeresése,
kapcsolatfelv
étel
az
érintettekkel
családbarát

1. A HH és
HHH
gyermekek,
ill. szüleik
mennyire
aktívan
vettek részt a
programoko
n. 2.
Együttműkö
dé s
hatékonyság
a.

rövid távon:
pályázat
benyújtása,
adatgyűjtés,
családok
megkeresése
közép távon:
kivitelezés
hosszú távon:
új bölcsődei
csoport
létrehozása,
épület

anyagi:
pályázati
forrás
személyi:
pedagógusok
személye

anyagi:
pályázatok,
önerő

További
fejlesztések
megvalósítás
a.

érintett
célcsoportból
hány főnek
sikerült
munkába
állni, illetve
gyerekeiket
elhelyezni a
bölcsődében
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családbarát,
munkába
állást segítő
intézmények,
közszolgáltat
ások
fejlesztésével
)

5.

n az
családbarát
intézmény
munkahelyek
férőhelyének felkutatása
korlátai miatt
hosszú távon:
bölcsőde
fejlesztése,
létszámának
bővítése (új,
12
fős
csoport
kialakítása
egy, az
önkormá
nyzat
tulajdoná
ban lévő
épület
igény
szerinti
felújítása,
bővítése
új
eszközök
beszerzés
e
Határidők:
Tervezés és
közbeszerzés
lebonyolítása
: 2017.03.31.;
kivitelezés
2018.02.29.
Ifjúsági Klub A
rövid távon:
létrehozása a szegregátumb egy kis
szegregátumb an élő

munkahelyek
felkutatása, a
meglévők
családbaráttá
alakítása

igényfelmér polgármester, 2020.12.31.
és
roma
gyerekek
mentorok

kialakítása,
eszközök
beszerzése

gyerekek
megismerjék
egymást,

anyagi:
önerő,
pályázati

hosszú távú
együttműköd
és a már évek
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an élő
fiatalok (1421éves)
számára

6.

Tanoda
Program

fiatalok
számára
nincs olyan
hely és
közösség
ahová a
szülők
szívesen
engednék
őket, ahol
különböző
programokat
szervezhetné
nek
maguknak.

összetartó
közösség
létrehozása

szegregátumo
kban és a
veszélyeztete
tt területeken
élő,
tanulásban
elmaradt
hátrányos
helyzetű, és
halmozottan
hátrányos
helyzetű
gyermekek
számára
szervezett
iskolai
felzárkóztató
program.

rövid távon:
tanulási
problémákkal
küzdő
gyermekek
felzárkózzana
k az általános
iskolás
tananyaghoz,
nyelvtanulás
(angol);
tananyagon
kívüli egyéb
tudás
megszerzése

hosszútávon:
közös,
hasznos
programok
szervezése
számukra

toborzása,
ötletelés
(saját
maguk
találják ki a
megszervez
endő
programoka
t)
Ki-mit-tud?
tehetségkut
ató
szervezése
sport
duatlon
megszervez
ése
kiránduláso
k szervezése
igényés polgármester 2020.12.31.
szükségletfel
mérés
pedagógusok
segítségével
tudásszint
felmérése
tanmenet
kidolgozása
egyénekre
bontva
ingyenes
internet
szolgáltatás a
célcsoport
számára
a
tanulás
elősegítésére

barátságok
forrás,
kötődjenek,
személyi:
rendezvények oktatók
megszervezés
e

óta működő
Szafi
Egyesület
Ifjúsági
Klubjával,
közös
programok
szervezése

elsajátítsák a
tanult
ismereteket,
felzárkóztatás
a
tananyaghoz

a tanultak
hasznosításáv
al
középiskoláb
a
továbbtanulja
nak, szakmát,
érettségit
szerezhessen
ek,
szakmájukba
n
elhelyezkedh
essenek és a
tanult
szemléletet
továbbadhass
ák

tárgyi:
helyiség,
oktatási
eszközök,
anyagi:
önerő,
pályázati
forrás,
személyi:
pedagógus,
oktató
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hosszútávon:
a tanultak
hasznosításáv
al
középiskoláb
a
továbbtanulja
nak, szakmát,
érettségit
szerezhessen
ek

informatikai
tudás
bővítése,
biztonságos
internet
használat
angol nyelv
fejlesztése,
felzárkóztatás
gyógytorna,
gyógytestne
velés

rövid
távon:
azon
anyák
számának
felmérése,
akik vissza
kívánnak
állni a
munkahelyü
kr e, vagy
akik új
munkahelyet
keresnek,
illetve
családbarát
munkahelyek
felkutatása
hosszú
távon:
- bölcsőde
fejlesztése,

1.
önkormán
adatgyűjtése yzat,
k,
polgármest
igényfelmér
er, jegyző
és,
2. családok
megkeresése
,
kapcsolatfel
vét el az
érintettekkel
3.
esélyegyenlő
sé gi fórum
megszervezé
se
4.
családbarát
munkahelye
k
felkutatása,
a meglévők

III. A nők esélyegyenlősége
1

Kisgyermek
et nevelő
(egyedülálló
)
nők
elhelyezkedé
s ének
elősegítése

Kisgyerme
ket nevelő
nők
visszatérése
a
munka
világába
nagyon
nehéz, főleg
ha
gyermekét/ei
t egyedül
neveli, nem
tudja
elhelyezni
nappali
ellátást
biztosító
intézménybe
n

2018.12.31.

érintett
célcsoportb
ól hány
főnek
sikerült
munkába
állni, hány
%-uk tanult
szakmát
vagy vett
részt
átképzésen atipikus
munkahelyek
e n való
elhelyezkedé
s
sikerességén
ek felmérése

anyagi:
pályázatok
, önerő
személyi:
oktatók
személye
tárgyi:
helyiség
az
oktatáshoz

A képzések
folyamatos
szervezése.

109

.

létszámána
k bővítés családi
napközi,
gyerekház
ak
létrehozás
piacképes
szakmák
oktatása,
átképzés
2

Családon
belüli
erőszako
s esetek
felkutatá
sa

3
Krízishelyze
t ben milyen
szolgáltatáso
k at
vehetnek
igénybe a
nők

Nincsenek
adataink
arra
vonatkozóa
n, hogy a
településen
hány nő
szenved el
családon
belül
erőszakos
bántalmazás
t
Nincsenek
krízishelyzet
be n igénybe
vehető
szolgáltatáso
k, mivel a
településnek
nem feladata
a létesítésük

családbaráttá
alakítása 5.
képzések
szervezése,
atipikus
munkalehető
sé gek
felkutatása

1. adatgyűjté
rövid távon:
fel kell tárni
az eseteket
hosszú
távon:
segítségnyújt
á s a bajba
jutott nők
számára

hosszútávon
: az érintett,
bántalmazot
t nők és
gyermekeik
elhelyezése
ezekben az
intézménye
kb en

s

2. érintett
nők
felkeresése
3.
problémájuk
ra egyedi
megoldást
kell találni
családsegítő
és a
rendőrség
bevonásával
1.
igényfelméré
s
2.
intézmények
felkutatása 3.
krízishelyzet
be n lévő
nőkkel meg
kell

polgármest
er,
családsegít ő

polgármest
er,
családsegít ő

2018.12.31.

2018.12.31.

1. Hány
esetet
sikerült
találni, és
ebből hány
nő
problémáját
sikerült
megoldani
(elhelyezés
anyaotthono
kb an,
családtagokn
ál
)
1. fontos,
hogy minél
hamarabb
megoldjuk a
krízishelyzet
b en élő nők
problémáit,
és minél több
esetet
felkutassunk

személyi:
családsegít
ő bevonása
anyagi:
utaztatás
költségei

Továbbra is
figyelemmel
kell kísérni a
bántalmazott
nők
életkörülmén
yeit, és fel
kell kutatni
az újabb
eseteket.

anyagi:
családok
utaztatása az
anyaotthono
kba

Az érintett
célcsoportot
folyamatosa
n
tájékoztatni
kell a
lehetőségekr
ől.
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ismertetni a
lehetőségeke
t
IV. Az idősek esélyegyenlősége

- adatgyűjté

1

Időskorúak
számára
speciális
szűrővizsgál
at ok
szervezése

Az
időskorúak
nem ismerik
azokat
lehetőségek
et,
vizsgálatok
típusait,
amellyel az
őket
fokozottan
érintő
betegségek
kiszűrhetők

rövid távon:
Meg kell
ismertetni a
célcsoporttal
a
lehetőségeke
t, fel kell
mérni az
igényeket.
hosszútávon:
az érintettek
eljussanak a
szűrővizsgál
at okra

s,
igényfelmér
és
- háziorvosi
javaslatok a
vizsgálatok
Háziorvos,
helyének,
védőnő
idejének
felkutatása,
időpontos
egyeztetése utaztatás
megszervezé
se
- a helyi
Nyugdíjas
Klub tagjai
toborozhatn
ak időseket

2018.12.31.

- minél
többen
vesznek/veh
et nek részt
különböző
vizsgálaton,
annál több
betegség
időben
észrevehető
és
gyógyítható

tárgyi,
anyagi: busz
bérlése az
utaztatáshoz

Minél több
típusú
szűrővizsgál
at
szervezése.
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2

Idősek
kulturális
lehetőség
ei

3

Idősek
biztonságérz
et ének
növelése

Az idősek
kulturális
lehetősége
i
korlátozott
ak

Az idősek
nem érzik
magukat és
értékeiket
biztonságba
n (sok
esetben ezért
nem mernek
hosszabb
időre
elutazni
rokonaikhoz
)

rövidtávo
n: idősek
igényeine
k
felmérése

hosszú
távú: A
célcsoport
tagjai
biztonságb
an érezzék
magukat és
értékeiket,
polgárőrség
, és
rendőrség
minél
többet
járőrözzön
a

hosszútávon:
programok
szervezése,
mozi- és
színházlátog
at ás,
részvétel a
településen
szervezett
programokba
n

1. fel kell
kutatni
azokat az
időseket,
akik
szívesen

polgármest
er
részt
vennének
közösségi
programoko
n
2. program
ok
szervezése,
megrendezé
se
3. mozi
látogatás,
színházlátog
atá s
megszervezé
se

1. célcsoport
felkutatása
2.
esélyegyenlő
sé gi fórum
polgármest
szervezése,
er
ahol a
problémák
napvilágra
kerülnek 3.
polgárőrség,
rendőrség
bevonása

2018.12.31.

2018.12.31.

Hányan
jelezték
részvétüket
, ebből
hányan

Hányan
jelzik a
problémájuk
at
; Fontos,
hogy az
idősek ne
féljenek
elhagyni
otthonukat,
ha el kell
utazniuk
vagy
kórházba
kell

anyagi:
További
utazás,
programok
buszbérlés,
szervezése.
belépőjegyek
vettek részt
a
programoko
n.

anyagi:
üzemanyag
k öltség

Hosszú távra
kell tervezni.
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Szociális
alapszolgáltat
ás
infrastrukturá
lis fejlesztése
Nyírgyulaj
községben
(TOP-4.2.115 számú
pályázat
benyújtása)

A szociális
alapszolgáltat
ás (szociális
étkeztetés és
házisegítségn
yújtás) az
önkormányza
t székhelyén
működik,
ahol a
szolgáltatás
feltételei nem
biztosítottak

településen
A szociális
szolgáltatáso
k megfelelő
működtetése,
egy központi
épületben
személyi
feltételek
biztosítása

adatgyűjtés,
igényfelméré
s

önkormányza .
t,
kivitelezés:
polgármester, 2018.12.31.
jegyző

pályázat
benyújtása
épület
átalakítása,
az
szolgáltatás
feltételeinek
megteremtése
eszközök
beszerzése

menniük.
Szociális
anyagi:
gondozók
pályázatok,
eredményes önerő
együttműköd
ésének
elősegítése

Szociális
gondozók
eredményes
együttműköd
ésének
elősegítése

külön
irodákban az
adminisztrác
iós feladatok
elvégzése

külön
irodákban az
adminisztráci
ós feladatok
elvégzése

Milyen
arányban
sikerül
anyagi:
megvalósítan pályázat
i az épületek i forrás
akadályment
es ítését.

Folyamatos
fejlesztések.

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
1

Közintézmé
n yek
megközelíth
et ősége

Nem
minden
közintézmén
y és egyéb
más
létesítmény
(pl. bolt)
van
akadályment
es ítve

rövid távon:
adatgyűjtés,
igényfelmér
és hosszú
távon:
akadályment
e sítés
megvalósítá
sa

1.
adatgyűjtés
keretében fel
kell mérni,
hogy hány
fogyatékkal
élő személy
van a
településen
2. fel kell
mérni, hogy
hány
intézmény
van, amelyet
a
fogyatékkal
élők (főként
mozgásszerv
i

polgármest
er

2018.12.31.
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2

3

Hátrányos
megkülönbö
zt etés éri a
munkaerőpia
c on a
fogyatékkal
élőket

Adatok
hiányában
feltételezhető
, hogy jelen
van a
hátrányos
megkülönbö
zte tés a
munkaerőpia
co n a
fogyatékkal
élőkkel
szemben

rövid távon:
esetek
felkutatása,
adatgyűjtés
közép távon:
esélyegyenl
ős égi fórum
megszervezé
s e hosszú
távon:
segítségnyúj
tá s a
fogyatékkal
élők
elhelyezked
és ében,
képzés,
átképzés
lehetősége

rövid távon:
- helyben élő

fogyatékosok
) nem tudnak
megközelíten
i 3.
akadályment
es ítés
megvalósítás
a
1.
polgármest
adatgyűjtés, er
hány aktív
korú
fogyatékkal
élő személy
él a
településen
2.
esélyegyenlő
sé gi fórum
megszervezé
se 3.
foglalkoztat
ók
felkutatása,
környező
településeke
n működő
nagyobb
cégek
meghívásam
eg hívása

2018.12.31.

Milyen
arányban
sikerült
elhelyezked
ni az
érintett
célcsoport
tagjainak.

anyagi
A célcsoport
:
problémáina
képzések
k nyomon
megvalósítás követése.
ához
személyi:
oktatók
személye
tárgyi:
helyiség,
eszközök

1.
adatgyűjtés
Munkaügyi
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A
megváltozott
munkaképes
Fogyatékkal sé gűeket
élők
kevés
foglalkoztatá arányban
s ának,
foglalkoztatj
oktatásának ák a
szervezése
munkáltatók,
illetve
továbbképzé
se ken is
kevesen
vesznek
részt

érintettek
felkutatási,
igények
felmérése,
kapcsolat
felvétel a
munkáltatók
k al
középtávon:
továbbképzé
se k
szervezése
távoktatás
keretében
hosszú
távon:
munkaviszon
ylétesítése

Kirendeltség
től
, illetve
személyes
igényfelmér
és 2.
esélyegyenlő
sé gi fórum
megszervezé
se
3. térségi és
helyi
foglalkoztat
ók
bevonása 4.
felnőttképz
ő
központok
felkutatása,
képzések
szervezése

polgármest
er, jegyző,
érintett
célcsoport
tagjai,
Munkaügy i 2018.12.31.
Kirendelts ég
képviselői,
felnőttkép ző
központok
képviselői

rövid távon:
sikeres
szakmaszerz
és
, átképzés
hosszú
távon: az
érintettek
számára
munkahely
szerzés

anyagi:
pályázat
i forrás

Fontos, hogy
a
foglalkoztató
k
hosszútávra
tervezzenek,
és piacképes
szakmát
tanuljanak.
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Megvalósítás
Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és
ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig
partneri viszony során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg,
illetve támogassák.
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a
program elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az
esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai
dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő
bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat
Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.
Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési
Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű
akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére,
ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba
történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz
létre és működtet.
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön
maradéktalanul megvalósuljanak.
A megvalósítás folyamata
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében
HEP Fórumot hozunk létre.
A HEP Fórum feladatai:
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének
nyomon követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének
rendszeres tájékoztatása,
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések
elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új
beavatkozások meghatározása
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti
felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése
képviselő-testületi döntésre
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása
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Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a
terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen
kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az
Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente)
beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves
munkatervvel rendelkeznek.

Romák/mélyszegénységben élők
esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Fogyatékkal élők
esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

HEP Fórum

Idősek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

tagjai:
munkacsoportok
vezetői,
önkormányzat,
képviselője, partnerek
képviselője

Nők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Gyerekek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

A HEP Fórum működése:
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik.
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül.
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására,
vagy átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására.
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül,
illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre.
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Monitoring és visszacsatolás
A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi,
és javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek
felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján.

Nyilvánosság
A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása
érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program
nyilvánosságra hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első
ülésének mihamarabbi összehívása.
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program
megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település
döntéshozóit, tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi
partnerek képviselőit.
A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk
a személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az
önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a
figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük
kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának
fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi
környezet kialakítása érdekében.
Kötelezettségek és felelősség
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről Rácz Hajnalka
(esélyegyenlőségi referens) felel.:
- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének
sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat
biztosítása.
- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével.
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum
vagy annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi
partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
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o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői
minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP
végrehajtásához.
o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés
következményeinek elhárításáról intézkedni
A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége:
- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek
tevékenységének összehangolása, instruálása),
- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az
önkormányzat felelősével közösen
- a HEP Fórum összehívása és működtetése.
A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői
- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre
vonatkozó jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi
szolgáltatásokat, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat,
hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb
programon részt vegyenek.
- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek
annak megvalósításában.
- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt
irányítóinak.
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az
Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan
érvényesüléséről.
Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló,
számukra szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve
kötelezőként kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a
jövőben bele kell foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt
feladat-megosztás, együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal
kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet
vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.)
Érvényesülés, módosítás
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a
HEP Fórum 30 napon belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben
bemutatja az indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek
korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a a
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célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon
belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselőtestületének a szükséges
intézkedésekre.
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT
végrehajtásáért felelős személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség
esetén – felelősségre vonásáról.
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy
megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés
következményeinek elhárításáról.
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás
következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak
hozzá a kitűzött célok megvalósításához.
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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.

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 Nyírgyulaj község önkormányzata HEP HE-éhez készültek.
A táblák kitöltésének dátuma: 2016. május 31.
A táblák számozása a helyzetelemzés adott fejezetére utal.

Türr István Képző és Kutató Intézet
Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 14.
Telefon:06-1-882-3454
email: ugyfelszolgalat@tkki.hu
web: www.tkki.hu
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0790-04
Intézményi akkreditációs lajstromszám: AL 0008
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A település bemutatása
1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén
lakónépesség
2015 (fő)

2041 fő

2016 (fő)

2047 fő

Lakónépesség számának változása (%)

99,71 %

2009 (fő)

2002 fő

Lakónépesség számának változása (%)

100,1 %

2010 (fő)

1981 fő

Lakónépesség számának változása (%)
2011 (fő)
Lakónépesség számának változása (%)
2012 (fő)
Lakónépesség számának változása (%)
2013 (fő)
Lakónépesség számának változása (%)
2014. (fő)
Lakónépesség számának változása (%)

98,5 %
1943 fő
99,7 %
1940 fő
99,8 %
1963
96,3%
1967
96,5 %

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.

127

2. számú táblázat - Állandó népesség
2014. dec.31.
2029 fő

állandó népesség száma

1028

2015. dec. 31.
2047fő
1036 fő

nő
50,5%

50,6 %
1001

1005 fő
férfi

49,3%

49,1 %
54

54 fő
0-2 évesek

2,6 %

2,6 %
147

140 fő
0-14 éves nők

7,2 %

6,8 %
130

155 fő
0-14 éves férfiak

6,4 %

7,6 %
52

41 fő
15-17 éves nők

2,5 %

2,9%
52

51 fő
15-17 éves férfiak

2,5%

2,5 %
507

536 fő
18-54 éves nők

24,8%

26,2 %
576

643 fő
18-59 éves férfiak

28,4

31,4 %
72

11 fő
60-64 éves nők

3,5%

3,8%
50

21 fő
60-64 éves férfiak

2,4%

1%
197

207 fő
65 év feletti nők

9,7%

10,1 %
82

95 fő
65 év feletti férfiak

4,0%

4,6 %
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
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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.

3. számú táblázat - Öregedési index

65 év feletti állandó lakosok száma (fő)

0-14 éves korú állandó lakosok száma (fő)

Öregedési index (%)

2015

302

295

97,7

2008

270

396

68,8

2009

272

387

70,2

2010

271

370

73,2

2011

276

343

80,4

2012

284

340

83,5

2013

281

295

95,2

2014

279

277

100,1

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

2011 57

52

5

43

47

-4

42

45

-3

2014 41

43

-2

2015 42

29

-13

2012
2013

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
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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.

5. számú táblázat - Természetes szaporodás
Élve születések száma
2015

halálozások száma

18

természetes szaporodás (fő)

24

-6

2014

23

42

19

2013

18

40

22

2012

17

39

22

2011

13

36

23

2010

18

41

23

2009

22

37

15

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.

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

2015

577

675

1252

68

5,4

93

7,4

161

12,8

2014

713

710

1473

95

13,3

101

14,2

196

13,3

2013

746

736

1482

106

14,2

109

14,8

215

14,5

fő

%

fő

%

fő

%

2008

725

727

1452

96

13,2

146

20,8

242

16,7

2009

668

736

1404

96

14,3

156

21,1

252

17,9

2010

693

726

1419

86

12,4

151

20,7

237

16,7

2011

661

746

1407

101

15,2

128

17,1

229

16,2

2012

668

729

1397

105

15,7

132

18,1

237

16,9

130

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

nyilvántartott álláskeresők
száma összesen

2010

2011

2012

fő

237

229

237

fő

6

0

6

%

2,5

3,9

2,5

fő

31

29

30

%

16,0

12,6

13,9

fő

32

31

30

%

13,5

14,8

12,6

fő

29

29

44

%

12,2

12,6

18,5

fő

41

45

32

%

17,2

19,6

13,5

fő

32

28

36

%

15,1

13,9

15,2

fő

34

29

35

%

14,3

12,6

14,7

fő

18

20

17

%

7,5

11,7

7,2

fő

10

15

6

%

4,2

6,5

2,5

fő

4

3

1

%

1,7

1,3

0,42

2013

2014

2015

215

196

161

3

3

15

28

26

25

28

28

10

33

29

20

33

30

19

29

27

17

34

31

22

21

17

18

4

5

14

2

0

1

20 éves és fiatalabb

21-25 év

26-30 év

31-35 év

36-40 év

41-45 év

46-50 év

51-55 év

56-60 év

61 év felett

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

2010

86

151

237

47

77

124

54,6

51

52,3

2011

101

128

229

37

44

81

36,7

34,3

35,3

2012

105

132

237

39

49

88

37,1

37,2

37,1

2013

106

109

215

41

43

84

39,0

2014

95

101

196

38

41

79

40,3

2015

68

93

161

18

30

48

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A százalékos arányok kiszámolása arra mutat rá, hogy milyen arányban vannak a tartós munkanélküliek. Ennek kiszámolását úgy
történik, hogy például az adott évben 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli férfiak számát (fő) elosztjuk az összes
regisztrált munkanélküli férfiak számával és megszorozzuk százzal.
Minél magasabb a tartós munkanélküliek számaránya, annál inkább szükséges a beavatkozások tervezése. Ez esetben is figyelembe
kell venni a nemek közötti különbséget, illetve a területi és országos arányokat.
3.2.4. számú táblázat - Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma nemenként
év

18-29 évesek száma

Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma

nő

férfi

összesen

nő

Férfi

fő

fő

fő

fő

%

fő

%

fő

%

2010

161

165

336

10

6,2

16

9,6

26

7,8

2011

155

168

323

15

9,6

15

9,8

30

12,9

2012

151

163

314

15

10

16

9,8

31

9,8

2013

149

169

318

26

17,4

30

17,7

56

17,6

2014

152

173

325

25

16,4

29

16,7

54

16,6

2015

181

185

366

21

26

összesen

47

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

15 éves és idősebb lakosság
száma összesen

15-X éves legalább általános iskolát
végzettek száma

általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők
15-x évesek száma

összesen

nő

férfi

összesen

nő

férfi

Összesen

nő

férfi

fő

fő

fő

fő

fő

fő

fő

%

fő

%

fő

%

2001

1606

810

796

1558

773

785

48

2,3

23

1,4

25

1,5

2011

1694

880

814

1658

821

837

36

2,1

15

0,9

21

1,2

2014

1752

828

924

1710

850

860

42

2,4

20

1,1

22

1,2

2015

1605

795

810

1596

791

805

26

12

14

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

2010

237

18

91

2011

229

17

89

2012

237

15

90

2013

214

13

87

2014

196

9

81

2015

161

12

76

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

év

általános iskolai felnőttoktatásban résztvevők
száma

8. évfolyamot felnőttoktatásban eredményesen elvégzők száma

fő

Fő

%

2009

0

0

0

2010

0

0

0

2011

0

0

0

2012

0

0

0

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ)
Ez az adat arra mutat rá, hogy mennyire sikerül az iskolázatlanok bevonása a felnőttoktatásba. Amennyiben az alacsony
iskolázottság probléma a településen, és eközben a felnőttoktatás ezen a területen nem jelenik meg, akkor a későbbiekben egy
beavatkozási terület lehet. Ha a településen nincs általános iskolai felnőttképzés, célszerű felmérni az erre vonatkozó igényt és
partnerek bevonásával megszervezni.
3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában
középfokú
felnőttoktatásban
résztvevők összesen
fő
2009

0

2010

0

2011

0

2012

0

szakiskolai
felnőttoktatásban
résztvevők
fő

%

szakközépiskolai
felnőttoktatásban
résztvevők
fő

%

gimnáziumi felnőttoktatásban
résztvevők
fő

%

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

Ez a két adatsor – éppúgy, mint a 3.2.7 táblázat adatai - csak érintőlegesen kapcsolódik ehhez a fejezethez, azonban alkalmas arra,
hogy számszerűen is kimutassuk, hogy a munkaerő-piaci hátrányokat okozó alacsony iskolázottság javítására vonatkozó
felnőttoktatásba milyen létszámban, arányban vonódnak be a településen élők. Tekintettel arra, hogy a fenti táblázathoz megjelölt
adatforrások nem tájékoztatnak arról, hogy a felnőttoktatásban résztvevők valóban a település lakói-e, illetve, hogy a település
lakói melyik településen veszik igénybe ezt az oktatási szolgáltatást, javasoljuk a táblázat adatait az önkormányzati adatgyűjtéssel
pontosítani.
3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma
Közfoglalkoztatásban
résztvevők személyek
száma
2011
98
2012
112
2013
112
2014
78
2015
50
2016
69
2017
75
Forrás: Önkormányzat adatai

Közfoglalkoztatásban
résztvevők aránya a
település aktív korú
lakosságához képest
6,9
7,8
8,5
4,4
8,1
7,2
6,9

Közfoglalkoztatásban
résztvevő romák/cigányok
száma
16
18
21
8
15
18
20

Közfoglalkoztatásban
résztvevők romák aránya az
aktív korú roma/cigány
lakossághoz képest
168 / 9,5
16,3
165 / 9,1
16,1
18,7
10,2
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Ki kell számolni, hogy az aktív korú (15-64 év közötti) lakónépesség hány %-a vesz részt közfoglalkoztatásban, valamint hogy az
aktív korú roma/cigány népesség mekkora része vesz részt e foglalkoztatási formában. Az önkormányzati adatgyűjtés
természetesen a partnerekkel – pl. nemzetiségi önkormányzat vagy civil szervezet stb. – való együttműködésben valósulhat meg.
3.2.10. számú táblázat – A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - vállalkozások
regisztrált
vállalkozások
száma a
településen

Kiskereskedelmi
üzletek
száma

2010
58
6
2011
53
6
2012
51
6
2013
50
6
2014
50
6
2016
50
6
Forrás: TEIR, T-Star, önkormányzat adata

vendéglátóhelyek
száma
5
5
5
4
3
3

állami
szektorban
foglalkoztatottak
száma
44
44
42
46
48
49

kivetett
iparűzési
adó (ft)

befizetett
iparűzési
adó (ft)

működő
foglalkoztatási
programok
száma helyben

foglalkoztatási
programokban
részt vevők
száma

5200
5325
6085
7125
7540
10000

5126
5358
6025
7215
7620
13000

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

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
elérhetőség
átlagos
ideje
autóval

autóbusz
járatpárok
száma munkanapokon (odavissza)
20

átlagos utazási
idő autóbusszal

Legköze10 perc
13 perc
lebbi
centrum
(Nyírbátor
)
Megye50 perc
20
60 perc
székhely(N
yíregyháza
)
Főváros(B
180 perc
udapest)
Forrás: helyi autóbusz társaság, MÁV, önkormányzat adatai

vonat járatok
átlagos száma
munkanapokon(
oda-vissza)

átlagos
utazási idő
vonattal

Kerékpár
úton való
megközelíthetőség

átlagos
utazási idő
kerékpáron

0

0

nincs
kerékpárút

45 perc

25

120 perc

nincs
kerékpárút

150 perc

18

270 perc

0

0

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

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

van/nincs

Felsorolás

fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő
programok a településen

-

fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő
programok a vonzásközpontban

-
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az oktatásból a munkaerőpiacra való
átmenetet megkönnyítő programok a
településen

-

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
férfi

nő

fiatalok foglalkoztatását
megkönnyítő
programok a
vonzáskörzetben
férfi
nő

az oktatásból a
munkaerőpiacra való
átmenetet megkönnyítő
programok a településen
férfi
nő

az oktatásból a
munkaerőpiacra való
átmenetet megkönnyítő
programok a vonzáskörzetben
férfi
nő

2008
2009
2010
2011
2012
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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 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

férfi
nő
2008
2009
2010
2011
2012
Forrás: helyi adatgyűjtés

felnőttképző
programok a
vonzásközpontban
férfi
nő

egyéb
munkaerő-piaci
szolgáltatások
a településen
férfi
nő

egyéb munkaerőpiaci szolgáltatások
a vonzáskörzetben
férfi

nő

helyi
foglalkoztatási
programok a
településen
férfi
nő

helyi foglalkoztatási
programok a
vonzáskörzetben
férfi

nő

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
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

mélyszegénységben élők
479
477
475
473
479
452
450

Romák/cigányok
233
233
228
231
232
233
234
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Forrás: helyi adatgyűjtés
A mélyszegénység fogalmát a HEP Sablon vonatkozó fejezetében találhatjuk részletesen kifejtve. Ez alapján kereshetjük meg, hogy
hány főt foglalkoztattak a mélyszegénységben élő és hány főt a romák/cigányok közül a települési önkormányzat saját fenntartású
intézményeiben az egyes években. Az önkormányzati adatgyűjtés természetesen a partnerekkel való együttműködésben valósulhat
meg.
3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma

Nyilvántartott álláskeresők száma

segélyben részesülők fő

segélyben részesülők %

2015. 1. negyedév

18

4,9

2015. 2. negyedév

22

4,1

2015. 3. negyedév

21

3,3

2015. 4. negyedév

29

10,3

2015. átlag

161

22,5

2016. 1. negyedév

17

7,1

2016. 2. negyedév

18

4,7

2016. 3. negyedév

17

5

2016. 4. negyedév

18

12,3

2016. átlag

145

17

2010. 1. negyedév

12

5,1

2010. 2. negyedév

13

5,4

2010. 3. negyedév

9

3,7

2010. 4. negyedév

9

3,7

2010. átlag

237

11

2011. 1. negyedév

28

12,6

2011. 2. negyedév

15

6,5

2011. 3. negyedév

14

6,1

2011. 4. negyedév

2

0,8

2011. átlag

229

15

2012. 1. negyedév

26

7,1

2012. 2. negyedév

17

5,4

2012. 3. negyedév

12

3,7

2012. 4. negyedév

4

2,1

2012. átlag

237

15
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2013. 1. negyedév

10

2013. 2. negyedév

8

2013. 3. negyedév

13

2013. 4. negyedév

9

2013. átlag

215

10

2014. 1. negyedév

6

2014. 2. negyedév

6

2014. 3. negyedév

5

2014.3. negyedév

8

2014. átlag

196

6

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Ki kell számolni, hogy a nyilvántartott álláskeresők közül hány %-a részesült álláskeresési járadékban (korábban munkanélküli
segély, keresetpótló támogatás).
Ezeket az adatokat szükséges összevetni a munkanélküliségi adatokkal, hogy láthatóvá váljon, hogy a rendszeres jövedelem nélkül
élők hozzájutnak-e támogatáshoz.
3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek száma
nyilvántartott álláskeresők száma
álláskeresési járadékra jogosultak
fő

fő

%

2010

237

21

8,8

2011

229

31

13,5

2012

237

14

5,9

2013

215

10

4,6

2014

196

7

3,6

2015

161

6

3,1

2016

145

7

4,8

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
Foglalkoztatást

Azoknak a száma, akik 30 nap
munkaviszonyt nem tudtak

Azoknak a száma, akiktől helyi
önkormányzati rendelet alapján

139

helyettesítő támogatás

igazolni és az FHT jogosultságtól
elesett

megvonták a támogatást

(álláskeresési támogatás)
15-64
fő

fő
évesek %-ában

munkanélküliek
%-ában

0

2010

123

8,6

0

2011

80

5,6

0

2012

123

8,8

0

2013

117

6,6

2014

118

6,7

2015

119

2016

121

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Helyi adatgyűjtés

A táblázat adatsora azt jelzi, hogy az adott településen a szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, mint az aktív
korúak támogatása milyen mértékben van jelen. Rendszeres szociális segélyt az az aktív korú személy kaphat az önkormányzattól,
aki nem munkavállaló, vagy egészségkárosodott, vagy támogatott álláskereső, vagyis olyan hátrányos munkaerő-piaci helyzetű,
aktív korú személyek részére nyújtott támogatás, akik nem rendelkeznek rendszeres, megélhetést biztosító jövedelemmel. A
foglalkoztatást helyettesítő támogatást csak álláskereső személy veheti igénybe. Önmagában az adat nem értelmezhető, szükséges
összevetni az aktív korúak (3.2.1 tábla - 15-64 évesek száma) és a munkanélküliek 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

szociális lakásállomány
bérlakás állomány

ebből
elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító
lakások száma

ebből
elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító
lakások száma

ebből
elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító
lakások száma

egyéb lakáscélra használt nem
lakáscélú ingatlanok

ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma
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2008

786

35

6

3

0

0

0

0

2009

789

34

6

3

0

0

0

0

2010

789

34

6

3

0

0

0

0

2011

789

34

6

3

0

0

0

0

2012

782

32

6

3

0

0

0

0

2013

780

32

6

3

0

0

0

0

2014

778

31

6

3

0

0

0

0

2015

776

30

6

3

0

0

0

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok

Kérjük, gyűjtse össze az önkormányzati illetve a rendelkezésre álló adatbázisokból a település lakásállományára vonatkozó
adatokat. Vizsgálni szükséges, hogy az egyes kategóriákban mennyi a szociális követelmények szempontjából nem megfelelőnek
minősíthető lakások száma.
Javasoljuk a táblázatban megjelölt számszerű adatok mellett azt is beazonosítani, hogy a lakásállomány hány családot, hány
háztartást érint. Ezzel összefüggésben lehet azt is – további, pontosító adatgyűjtés segítségével - vizsgálni, hogy a vizsgált családok
közül mennyinek nincs munkajövedelme, hány család él alacsony komfortkörülmények között, illetve hogy hogyan gazdálkodik az
önkormányzat a bérlakás állománnyal (mennyi üres bérlakás van például) stb.
Az önkormányzati adatgyűjtés természetesen a partnerekkel való együttműködésben valósulhat meg.
3.4.2. számú táblázat - Veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság
Feltárt veszélyeztetett lakhatási helyzetek száma
2008
2009
2010
2011
2012
Forrás: önkormányzati adatok

Hajléktalanok száma

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

2010

156

0

2011

206

0

2012

218

0

2013

195

0

2014

181

0

2015

206

0
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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:

1 db (Ady E. u – Pipacs u. – Rákóczi u. határig)
2016
47

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 település többi részéhez javasolt viszonyítani. A helyi adatgyűjtés természetesen a partnerekkel való
együttműködésben valósulhat meg.
3.5.2. számú táblázat - Telepek, szegregátumok helyzete - lakásállomány – 2016. évben

száma
aránya az összes
lakásállományhoz
viszonyítva %

száma
aránya az összes
lakásállományhoz
viszonyítva

száma
aránya az összes
lakásállományhoz
viszonyítva

száma
aránya az összes
lakásállományhoz

komfort nélküli
lakások a
belterületen

komfort nélküli lakások a
külterületen

komfort nélküli lakások a
nem szegregált
lakóterületeken

komfort nélküli lakások
a szegregált
lakóterületeken

209
33,5

2
0,25

185
23,4

18
2,3

alapozással nem
rendelkező lakások
a belterületen

alapozással nem rendelkező
lakások a külterületen

alapozással nem
rendelkező lakások a nem
szegregált lakóterületeken

102
12,9

1
0,12

97
12,4

alapozással nem
rendelkező lakások a
szegregált
lakóterületeken
9
1,1

szilárd falazattal
nem rendelkező
lakások a
belterületen
0
0

szilárd falazattal nem
rendelkező lakások a
külterületen

szilárd falazattal nem
rendelkező lakások a nem
szegregált lakóterületeken

0
0

0
0

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

649
82,2

2
0,25

516
65,4

39
5,1

szilárd falazattal nem
rendelkező lakások a
szegregált
lakóterületeken
0
0
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viszonyítva

száma
aránya az összes
lakásállományhoz
viszonyítva

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

716
90,7

2
0,25

649
82,2

42
5,4

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

429
54,4

0
0

296
37,5

28
3,6

csatornával
ellátott lakások a
belterületen

csatornával ellátott lakások
a külterületen

csatornával ellátott
lakások a nem szegregált
lakóterületeken

csatornával ellátott
lakások a szegregált
lakóterületeken

381
49,7

38
4,9

száma (2015)
419
aránya az összes
54,6
lakásállományhoz
viszonyítva
Forrás: Önkormányzati adatok, TeIR, KSH adatbázis

0
0

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
férfi

nő

a
telepen/szegregátumokban
élők száma és változása

2017.
összesen:
0-6-éves
7-14 éves
15-30 éves
31-45 éves
46-64 éves

75
4
7
19
17
13

39
3
4
10
9
9

36
1
3
9
8
4

65< éves
az aktív korúak (15-64 év) közül
foglalkoztatott
munkanélküli
Inaktív
eltartott
segélyezettek száma
hátrányos helyzetű gyermekek
száma
halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek száma

15
16

4
8

11
8

12
17
15
8
3

6
9
8
5
2

6
8
7
3
1

8

5

3
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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

2016

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

185

2009

173

2010

145

2011

151

2012

142

2013

nincs adat

2014

nincs adat

2016

nincs adat

Forrás: TeIR, KSH Tstar

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

ápolási díjban részesítettek száma
2016

nincs adat

2009

29

2010

31

2011

27

2012

26

2013

nincs adat

2014

nincs adat

Forrás: TeIR, KSH Tstar

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

18 év alattiak száma
a népességben

Védelembe vett 18 év
alattiak száma

Megszűntetett esetek száma
a 18 év alatti védelembe
vettek közül

Veszélyeztetett kiskorú
gyermekek száma

4

2

27

2013

3

2

38

2014

4

2

47

2015

5

9

53

2016

14

8

51

2012

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar

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

Rendszeres
Ebből tartósan
gyermekvédelmi
beteg fogyatékos
kedvezményben
gyermekek
részesítettek száma
száma

Kiegészítő gyermekvédelmi
támogatásban

Ebből tartósan
beteg fogyatékos
gyermekek száma

Rendkívüli gyermekvédelmi
támogatásban
részesítettek száma

részesítettek száma

2008

372

0

0

0

0

2009

345

0

0

0

0

2010

357

0

0

0

0

2011

321

0

0

0

0

2012

314

0

0

0

0

2013

308

0

0

0

0

2014

269

0

0

0

0

2015

233

2016

207

1

0

0

0

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

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

Ingyenes
étkezésben
résztvevők száma
óvoda

Ingyenes
étkezésben
résztvevők
száma iskola 18. évfolyam

50 százalékos mértékű
kedvezményes
étkezésre jogosultak
száma 1-13. évfolyam

Ingyenes
tankönyvellátásban
részesülők
száma

Óvodáztatási
támogatásban
részesülők száma

Nyári
étkeztetésben
részesülők
száma

2010

52

148

5

156

8

95

2011

62

151

2

152

9

97

2012

44

132

5

141

8

101

2013

46

138

6

142

7

98

2014

45

140

7

146

9

101

2015

63

110

9

155

6 (1 alkalommal)

141

2016

65

109

8

150

A támogatás 2015.09.01.
napjával megszűnt

140

147

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

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

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

Magyar
állampolgársággal
nem rendelkező
óvodások száma

Ebből hátrányos
helyzetű

Magyar
állampolgársággal
nem rendelkező
általános iskolások
száma

Ebből
hátrányos
helyzetű

Magyar
állampolgársággal nem
rendelkező, 18 év alatti
középiskolások száma

Ebből
hátrányos
helyzetű

2008

0

0

0

0

0

0

2009

0

0

0

0

0

0

2010

0

0

0

0

0

0

2011

0

0

0

0

0

0

2012

0

0

0

0

0

0

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.).
4.2.1. számú táblázat – A településen szegregált lakókörnyezetben élő gyermekek (2014)
A településen
élő 0-6 éves
gyermekek
száma

2016.

Megközelítés,
elérhetőség
perc

A településen óvodai ellátásban
részesülő gyermekek száma

A településen bölcsődei ellátásban
részesülő gyermekek száma

A településen Biztos Kezdet
Gyerekház szolgáltatásaiban
részesülő gyermekek száma

Összesen

Ebből
szegregátumban él

Összesen

Ebből szegregátumban
él

Összesen

Ebből
szegregátumban
él

63

26

12

0

0

0

25 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.
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4.2.2. számú táblázat – Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete
A település szegregált lakókörnyezetben élő, sajátos nevelési igényű tanulók
A településen élő SNI általános iskolás
tanulók száma

A településen élő általános
iskolás tanulók száma

ebből
szegregátumban él

összesen

6

04

SNI tanulók ellátásának települése (helyben vagy más
település ahol tanulnak)

Nyírgyulaj

144
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

201216

Iskola / Feladatellátási hely
neve:

Kossuth Lajos
Általános Iskola

Feladat-ellátási
helyen tanulók
száma (összes
tanuló)

A feladat-ellátási helyen
tanulók közül az 1.
szegregátum(ok)ban
lakó tanulók száma

150

0

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 NEM RELEVÁNS
Otthont nyújtó ellátásba került gyermekek száma a szegregátumban
település
egésze

szegregátum 1.

szegregátum 2.

Szegregátum 3.

2010
Átmeneti nevelésbe
vétel

2011
2012
2010

Tartós nevelésbe vétel

2011
2012

Ideiglenes hatályú
elhelyezés

2010
2011
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Családi pótlék/
iskoláztatási támogatás
felfüggesztése iskolai
hiányzás miatt

2012

2

1

1

0

2010

2

1

1

0

2011

4

1

1

1

2012

4

0

0

3

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

1

380

2009

1

336

2010

1

326

2011

1

313

2012

1

293

2013

1

321

2014

1

315

2015

1

314

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

Gyermekorvos által ellátott
esetek száma

Felnőtt házi orvos által
ellátott esetek száma

2008

0

0

0

0

2009

0

0

0

0

2010

0

0

0

0

2011

0

0

0

0

2012

0

0

0

0
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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

2010

1

12

0

14

2011

1

13

0

14

2012

1

11

0

14

2013

1

11

0

14

2014

1

12

2

14

2015

1

12

14

2016

1

12

14

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

4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma
Családi napköziben
engedélyezett férőhelyek száma

Családi napköziben a térítésmentes
férőhelyek száma

Családi napközeiben gondozott gyermekek
száma

2008

0

0

0

2009

0

0

0

2010

0

0

0

2011

0

0

0

2012

0

0

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi adatok
A családi napköziben - a saját, napközbeni ellátást máshol igénybe nem vevő gyermeket is beszámítva - legfeljebb öt gyermek
gondozható. Ha a családi napköziben egy fogyatékos gyermeket is gondoznak, akkor a gondozható gyermekek száma legfeljebb
négy fő. Ha a családi napköziben gondozott valamennyi gyermek fogyatékos, akkor a gondozható gyermekek száma legfeljebb
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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

1

Óvodai férőhelyek száma

75

Óvodai csoportok száma

3

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

06.30-17.00

A nyári óvoda-bezárás időtartama: ()
Személyi feltételek

Fő

Óvodapedagógusok száma

5

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma

4

Gyógypedagógusok létszáma

0

Dajka/gondozónő

3

Kisegítő személyzet

1

Hiányzó létszám

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

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

Helyhiány miatt elutasított gyermekek száma

Ebből hátrányos /
halmozottan
hátrányos helyzetű

Fő

2008.

0

0

2009.

0

0

2010.

0

0

2011.

0

0

2012.

0

0

2013.

0

0

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

4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3.

3-6 éves korú
gyermekek száma

Óvodai gyermekcsoportok száma

Óvodai
férőhelyek
száma

Óvodai feladatellátási helyek
száma

Óvodába beírt
gyermekek száma

Óvodai
gyógypedagógiai
csoportok száma

2008

78

3

75

1

82

0

2009

75

3

75

1

78

0

2010

73

3

75

1

75

0

2011

70

3

75

1

72

0

2012

68

3

75

1

71

0

2013

65

3

75

1

67

0

2014

63

3

75

1

65

0

2015

68

3

75

1

69

0

2016

69

3

75

1

69

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés
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4.4.4. számú táblázat - Az óvodai ellátás igénybevétele (65 fő)- 2016
2016-2017. év

0-3 éves

4 éves

5 éves

6 éves

7 éves

Összesen

Az intézménybe beíratott gyermekek létszáma

26

18

8

17

-

65

Más településről bejáró gyermekek létszáma

4

0

0

0

0

4

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

0

0

0

0

0

0

A beíratott gyermekek közül a hátrányos helyzetűek létszáma

6

4

4

3

0

17

A beíratott gyermekek közül a halmozottan hátrányos
helyzetűek létszáma

1

0

0

1

0

2

-

-

-

-

-

Székhely

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
fejlesztő
beíratott, 20%-ot
foglalkozásban
meghaladóan
részesülő
hiányzott
halmozottan
halmozottan
hátrányos
hátrányos helyzetű
helyzetű
gyermekek száma (az
gyermekek
adott évből eltelt
száma
időszakra vetítetten)

Csoport1

6

0

0

1

0

Csoport 2

8

0

0

0

0

Csoport 3

3

0

0

1

0

Összesen

17

0

0

2

0

A csoportok
összlétszámából
a 6 évesnél
idősebb
gyermekek

0

0

0

0

0

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

0

00

0

0

0

0

Tagóvoda
Csoport1
Csoport 2
Csoport 3
Csoport 4
Csoport 5
Csoport 6
Összesen
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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

4.4.6.a. számú táblázat - Óvodai körzethatár

Óvodai
körzetenkénti létszám
és hh/hhh
gyermekek
megoszlása

A
A
körzetbe körzetbe
felvehető felvehető
(ott élő)
(ott élő)
összes
összes hh
gyermegyermekek száma kek száma

A
körzetbe
felvehető
(ott élő)
összes
hhh
gyermekek száma

A körzet
óvodáiba
járó
gyermekek
összlétszáma

A körzetbe
járó hh
gyermekek
létszáma

A körzetbe járó
hh gyermekek
aránya a körzet
óvodásainak
összlétszámához
viszonyítva (%)

A
körzetbe
járó hhh
gyermekek
létszáma

A körzetbe járó
hhh gyermekek
aránya a körzet
óvodásainak
összlétszámához
viszonyítva (%)

Körzet 1
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
összlétszámához
viszonyítva

hhh arány a
gyermekek
összlétszámához
viszonyítva

sajátos nevelési
igényű
gyermekek
létszáma

sajátos nevelési igényű
gyermekek aránya a
csoport összlétszámához
viszonyítva

Csoport1

27

6

22,2

1

3,7

0

0

Csoport 2

21

8

30,1

0

0

0

0

Csoport 3

21

3

14,2

1

4,7

0

0

Összesen

69

17

24,6

2

2,9

0

0

A csoportok összlétszámából a 6
évesnél idősebb gyermekek

3

1

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tagóvoda vagy telephely
Csoport1
Csoport 2
Csoport 3
Csoport 4
Csoport 5
Csoport 6
Összesen
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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

%

2010/2011

84

115

199

148

74,3

2011/2012

87

104

191

152

79,6

2012/2013

79

97

176

132

75

2014/2015

75

90

165

112

2015/2016

74

86

160

2016/2017

65

85

150

2017/2018

64

86

150

2013/2014

Forrás: TeIR, KSH Tstar

A nappali oktatásban (gyógypedagógiai oktatással együtt) résztvevők és a napközisek száma

4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai

általános iskolai osztályok
száma

általános iskolai osztályok száma a gyógypedagógiai
oktatásban

általános iskolai
feladat-ellátási
helyek száma

1-4
évfolyamon

5-8
évfolyamon

összesen

1-4 évfolyamon

5-8 évfolyamon

összesen

2015/2016

4

4

8

0

0

0

1

2011/2012

4

4

8

0

0

0

1

2012/2013

4

4

8

0

0

0

1

2013/2014

4

4

8

2014/2015

4

4

8

db

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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4.4.9. számú táblázat - Általános iskolások adatai – el- és bejárás

2016

Létszám (fő)

A településen élő általános iskolás korú gyermekek létszáma

198

Más településről bejáró általános iskolások

16

Más településről bejáró hh gyerekek

2

Más településről bejáró hhh gyerekek

0

Más településre eljáró általános iskolások

10

Más településre eljáró hh gyerekek

0

Más településre eljáró hhh gyerekek

0

Általános iskolás korúak közül a hh gyerekek

58

Általános iskolás korúak közül a hhh gyerekek

5

A helyben élő összes
gyerekhez képest az
arányuk
X

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok
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4.4.10. számú táblázat – Iskolai körzethatár

Hány körzet van a
településen

Iskolai
körzetenkénti
létszám és hh/hhh
tanulók megoszlása

db

A körzet
általános
iskoláiba járó
tanulók
összlétszáma

A
körzetbe
járó hh
tanulók
létszáma

A körzetbe járó
hh tanulók
aránya a
körzet
tanulóinak
összlétszámához
viszonyítva (%)

A
körzetbe
járó hhh
tanulók
tanulók
létszáma

A körzetbe járó
hhh tanulók
aránya a
körzet
tanulóinak
összlétszámához
viszonyítva (%)

A körzetbe
A körzetbe járó
járó hhh
hh tanulók
tanulók
létszáma a
létszáma a
település hh
település hhh
tanulóinak
tanulóinak
összösszlétszámához
létszámához
viszonyítva
viszonyítva

Összesen
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

Nem szaktanítást végző tanító

Fő

Hiányzó létszám

0

0

Szaktanítást végző tanítók száma

8

0

Szaktanítást végző tanárok száma

7

0

Gyógypedagógusok létszáma

0

0

Gyermekvédelmi felelős

1

0

Iskolaorvos

1

0

Iskolapszichológus

0

0

Kisegítő személyzet

1

0
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Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok
4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban

8. évfolyamot eredményesen befejezettek száma / aránya a nappali rendszerű oktatásban
Fő / %
2011

35

199

17,5

2012

31

191

16,2

2013

24

191

12,6

2014

23

193

11,9

2015

25

198

12,6

Forrás: TeIR, KSH Tstar Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok
A 8. évfolyamot elkezdett tanulók számát kell összevetni a 8. évfolyamot eredményesen elvégzettek számával a nappali rendszerű
oktatásban. Ez az adat mutatja az intézmény lemorzsolódási mutatóit, melyeknek munkaerő-piaci kihatásai nagy mértékben
vannak.
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4.4.13. számú táblázat - Iskolai ellátás igénybevétele - telephelyi bontásban
2016-2017. tanév

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

Tagozat
megnevezés
e

Létszá
m

Napközis

1. évfolyam A osztály

19

18

2. évfolyam A osztály

15

3. évfolyam A osztály

Bejáró

HH tanulók
Hátrányos aránya az
helyzetűe
osztály
k
létszámához
létszáma viszonyítva

Halmozott
an
hátrányos
helyzetűek
létszáma

HHH
tanulók
aránya az
osztály
létszámáho
z
viszonyítva

SNI
Sajátos
SNI
tanulók
nevelés
tanulók
aránya az
i igényű
számából Évismétlő
osztály
tanulók
a hhh
k száma
létszámáh
létszám
tanulók
oz
a
száma
viszonyítva
1

1

Létszám,
amelynek
alapján
integrációs
normatívát
igényelnek

Magántanulók
száma

0

11

15

0

7

17

17

0

10

4. évfolyam A osztály

18

18

0

10

5. évfolyam A osztály

19

15

0

11

6. évfolyam A osztály

20

13

0

10

7. évfolyam A osztály

21

8

2

0

15

8. évfolyam A osztály

21

6

2

0

10

Összesen:

150

110

1

1

1
6

0

84

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

2013

2014

Országos
kompetenciamérés
eredménye

Iskola átlaga Országos átlag

Iskola
átlaga

2015

Országos
átlag

Iskola
átlaga

HHH
tanulók
átlaga

2016
Országos
átlag

Iskola
átlaga

HHH
tanulók
átlaga

Szövegértés
6. évfolyam
8. évfolyam

1374
1435

1497
1555

1308

1481

1340

1488

1465

1506

1557

1493

1567

1473

1616

1491

1370

1497

1816

1783

1617

1617

1618

1608

10. évfolyam
Matematika
6. évfolyam
8. évfolyam

1495
1690

1489
1620

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 (%)

összlétszámon belül

HHHtanulók
körében

Szakközépiskola (érettségit adó
képzés) (%)

összlétszámon belül

HHHtanulók
körében

Nem tanult tovább
Szakiskolai képzés (%)

Speciális szakiskola (%)
(%)

összlétszámon belül

HHHtanulók
körében

összlétszámon belül

HHHtanulók
körében

összlétszámon belül

HHHtanulók
körében

2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/ 2012
országos átlag:
2011/2012

34,00%

35,00%

29,00%

2,00%

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok

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 (%)

összlétszámon
belül

HHH-tanulók
körében

Magántanulók aránya (%)

összlétszámon
belül

HHH-tanulók
körében

Az előző tanévben 250 óránál többet
hiányzó tanulók aránya (%)

összlétszámon belül

HHH-tanulók
körében

2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
országos
átlag
2011/2012

2,1%

0,8%

0,8%

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok
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
2013/2014

tanodai
program
létszám

HH/ HHH
tanulók
létszáma

tehetséggondozó
program

HH/ HHH
tanulók
létszáma

nyári
tábor

HH/ HHH
tanulók
létszáma

Alapfokú
művészetoktatás

HH/ HHH
tanulók
létszáma

40

2014/2015
2015/2016
2014/2014

40

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok
A táblázatot a helyi, települési viszonyoknak megfelelően korrigálható vagy kiegészíthető a helyben működő és elérhető
programoknak megfelelően.

166

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

2015

735

747

299

251

142

103

2016

736

748

299

251

142

103

2010

726

693

298

271

151

86

2011

746

661

297

264

128

101

2012

729

668

295

259

131

94

2013

710

713

309

254

136

99

2014

735

746

298

251

141

102

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?)
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5.1.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Esetszám
2008

0

2009

0

2010

0

2011

0

2012

0

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
szakiskola/

gimnáziu
m

érettségi

főiskola

egyetem

33

11

14

0

0

40

30

12

12

0

0

7

36

25

12

6

0

0

101

8

45

28

9

11

0

0

2012

94

10

37

24

13

10

0

0

2013

99

11

39

26

10

13

0

0

2014

102

13

40

28

9

12

0

0

munkanélküli
nők száma

8 általánosnál
alacsonyabb
végzettségű

8 általános

2015

103

8

49

2016

103

9

2010

86

2011

szakmunkásképző

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

működő
3 év alatti
gyermekek száma
a településen

bölcsődei férőhelyek

működő családi

száma

bölcsődék
száma

önkormányzati

férőhelyek

napközik száma

férőhelyek száma
családi
napközikben

összesen

egyéb

2010

71

1

14

0

0

0

0

2011

68

1

14

0

0

0

0

2012

65

1

14

0

0

0

0

2013

67

1

14

0

0

0

0
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2014

66

1

14

0

0

0

0

2015

72

1

14

0

0

0

0

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

2008

1

73

380

2009

1

74

336

2010

1

71

326

2011

1

68

313

2012

1

65

293

2013

1

67

321

2014

1

66

315

2015

1

72

314

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.
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5.5. számú táblázat - Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások

Férőhelyek
száma

önkormányzati
anyaotthon a
településen

2008

0

2009

0

2010

0

2011

0

2012

0

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

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

5.6. számú táblázat - A nők szerepe a helyi közéletben

Képviselőtestület tagja
Férfi

Nő

2010

3

3

2011

3

3

2012

3

3

2013

3

3

2014

3

3

2015

3

3

2016

3

3

Városi bíróság és
ítélőtáblák vezetői
Férfi

Nő

Közgyűlések tagjai
Férfi

Nő

Forrás: Helyi adatgyűjtés
A táblázat adatainak vizsgálatánál az arányokat (férfi/nő) szükséges figyelembe venni.
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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.

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint
öregségi
nyugdíjaso
k száma

%-os arány
a 64 év
feletti
lakosságho
z képest

%-os arány
az összes
nyugdíjasho
z képest

453

230

105

50,7

228

465

231

103

50,6

210

218

428

230

108

53,7

2010

223

348

571

193

71,3

33,8

2011

215

334

549

276

100

50,3

2012

219

338

557

265

95,3

47,6

nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban
részesülő férfiak száma

nyugdíjban, nyugdíjszerű
ellátásban részesülő nők
száma

összes
nyugdíjas

2013

221

232

2014

228

2015

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.
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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
db

Munkaügyi
Központ által
támogatott
db

2008
2009
2010
2011
2012
Forrás: Helyi adatgyűjtés

Civil

Egyéb

Összesen

db
0
0
0
0
0

db
0
0
0
0
0

db

Az adatgyűjtés célja, hogy csokorba szedjük azokat a pályázati programokat, vagy helyi rendeletekhez kapcsolt intézkedéseket,
melyek elősegíthetik az idősebb korosztály foglalkoztatását, vagy tesznek az élethosszig tartó tanulás elvéért. Célszerű a helyi
önkormányzatnál, a Kormányhivatal Munkaügyi Központjánál, civil szervezeteknél tájékozódni a témában, illetve adatot gyűjteni.
6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén
Regisztrált
munkanélküliek száma
fő
2016
161
2009
252
2010
237
2011
229
2012
237
2013
215
2014
196
Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR

55 év feletti regisztrált
munkanélküliek száma
fő
%
11
6,8
12 4,8
12 5,1
11 4,8
13 5,5
11 5,1
9
4,6

Tartós munkanélküliek
száma
fő
48
142
124
81
88
82
79

55 év feletti tartós
munkanélküliek száma
fő
%
5 3,1
4 2,8
5 4,1
6 7,5
7 7,9
9 4,2
7 3,6

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

%

2016

215

0

2009

272

0

0

2010

271

0

0

2011

276

0

0

2012

282

0

0

2013

281

0

0

2014

279

0

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar

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

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők száma

időskorúak járadékában részesülők száma
2015

4

2016

4

2010

4

2011

5

2012

4

2013

4

2014

4

Forrás: TeIR, KSH Tstar

6.3.3. számú táblázat - Kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés

Mozielőadás
látogatása
alkalom
2008
2009
2010
2011
2012
Forrás: Helyi adatgyűjtés

Színházelőadás
látogatása

Múzeumi
kiállítás
megtekintése

Könyvtár
látogatása

alkalom

alkalom

alkalom

Közművelődési
intézmény
rendezvényén
részvétel
alkalom

Vallásgyakorlás
templomban

Sportrendezvényen
részvétel

alkalom

alkalom

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

6.3.4. számú táblázat - Idősek informatikai jártassága
Összes megkérdezett
fő

Számítógépet használni
tudók száma
fő
%

Internetet használni tudók
száma
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
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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.)

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű és egészségkárosodott személyek szociális ellátásaiban részesülők száma

megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban
részesülők száma

egészségkárosodott személyek szociális ellátásaiban
részesülők száma

2008

112

8

2009

102

8

2010

84

8

2011

85

8

2012

82

8

2013

82

8

2014

80

8

2015

85

8

2016

83

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

0

0

0

2010

0

0

0
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2011

0

0

0

2012

0

0

0

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

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

7.1.3. táblázat - Fogyatékos személyek részvétele a foglalkoztatásban
A közfoglalkoztatás nem speciálisan a fogyatékos személyek részére biztosított foglalkozatási forma, bár nem kizárt, hogy fogyatékos
személy is foglalkozatásra kerül a rendszerben. A foglalkoztatást szervező nem tartja nyilván a fogyatékos személyeket, ezért az
adatszolgáltatás illetve a foglalkoztatásba bevont fogyatékosok száma nem vizsgálható. Ennek ellenére megkísérelhető az
adatgyűjtés a következők szerint.
Aktuális jogszabály: - 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények
módosításáról.
1998. évi XXVI. törvény A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII.29.) Korm.
rendelet
A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált
munkáltatók ellenőrzésének szabályairól szóló 176/2005. (IX.2.) Korm. rendelet
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény

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

Non profit
szervezet

Gazdasági
vállalkozás

(pl. önkormányzat,
kormányhivatal, állami
vagy önkormányzati
fenntartású intézmény)
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.

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

Egyházi

Civil
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2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

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

0

Aktív korúak ellátása

0

Rendszeres szociális segély

0

Lakásfenntartási támogatás

0

Ápolási díj

0

Temetési segély

0

Átmeneti segély

0

Természetbeni ellátás:

0

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

0

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

0

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

0

Energia felhasználási támogatás

0

Más jogszabályok alapján nyújtott ellátások

Fogyatékossági támogatás

15

Rokkantsági járadék

55

Személygépkocsi átalakítási támogatás

0

177

Közlekedési kedvezmény
Személygépkocsi szerzési kedvezmény
Parkolási igazolvány

5

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.
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

alapfok

Mozgáskorlátozottak
részére
mosdó

Vakvezető
sáv

Rámpa

Hangos
tájékoztatás

Indukciós
hurok

Tapint
-ható
információ

Jelnyelvi
segítség

Egyéb

N

N

N

I

N

N

N

N

N

N

N

I

I

N

N

I

N

N

kulturális, művelődési
intézmények

N

N

I

I

N

N

N

N

N

önkormányzati,
közigazgatási intézmény

N

N

I

I

N

N

N

N

N

oktatási
intézmé
nyek

középfok
felsőfok
fekvőbeteg
ellátás

Egészségügyi
intézmé
nyek

járó beteg
szakellátás
alapellátás

igazságszolgáltatási,
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rendőrség, ügyészség
szociális ellátást nyújtó
intézmények
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
Igen/nem

Lift

A foglalkoztató neve és a
foglalkoztatás jellege:

N

Mozgáskorlátozottak
részére
mosdó

Vakvezető
sáv

N

I

Rámpa

I

Hangos
tájékoztatás

Indukciós
hurok

Tapint
-ható
információ

Jelnyelvi
segítség

N

N

I

N

Egyéb

N

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 - NINCS
Igen/nem

Lift

Vakvezető
sáv

Mozgáskorlátozottak
részére
mosdó

Rámpa

Hangos
tájékoztatás

Indukciós
hurok

Tapint
-ható
információ

Jelnyelvi
segítség

Egyéb

Közterület (utca/járda, park,
tér)
Helyi és távolsági
tömegközlekedés
Buszpályaudvar, buszvárók
Vasútállomás
Forrás: helyi adatgyűjtés, a vizsgált területen az önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó munkatársától és az érdekvédelmi
szervezetek vezetőitől.
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7.3.4. táblázat - Fogyatékos személyek rendelkezésére álló helyi szolgáltatások NINCS ILYEN SZOLGÁLTATÁS

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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