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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 
 
Bevezetés 
 
 
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi 
CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi 
program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 
rendelkezéseivel, Nyírmihálydi Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az 
esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  
 
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 
összehangolja a település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 
intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során 
bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami 
intézményfenntartóira.  
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 
 
A Program kiemelt figyelmet fordít A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjairól 
szóló Kormányrendelet alapján elsődlegesen védettnek, illetve hátrányos helyzetűnek minősülő 
csoportok: a mélyszegénységben élők, a romák, a gyermekek, a nők, idősek és a fogyatékkal 
élők helyzetére. 
 
Jelen esélyegyenlőségi helyzetelemzés célja az, hogy a rendelkezésre álló adatok, dokumentumok 
alapján feltérképezze Nyírmihálydi Község problémáit, lehetőségeit. Az elemzés öt területre 
fókuszál: lakhatás, foglalkoztatás, egészségügy, oktatás és szociális helyzetre.  
 
A település bemutatása 
 
Nyírmihálydi Község Nyíregyházától 40 km-re dél-keletre fekszik, a 471-es számú főút mentén, 
illetve a vasúthálózatba a Debrecen-Mátészalka fővonalon kapcsolódik be. Közigazgatási területe 
2548 ha és 4715 m2, belterület 258 ha 6795 m2.   
A Hajdúság és a Nyírség megyehatárán elhelyezkedő község gazdaságára főként a mezőgazdasági 
tevékenység jellemző. A településen élők megélhetését 5 vállalkozás, valamint az Önkormányzat 
közcélú foglakoztatása biztosítja. A vállalkozások közül három kereskedelemmel, egy 
mezőgazdasági termeléssel, illetve egy faipari tevékenységgel foglalkozik.  
 
A településen egy XIII. századi műemlék templom található, valamint nemesi időkből két 
kastélyépület is, amely az Újfalussy család tulajdona volt, jelenleg óvodaként és művelődési 
házként működik. 
A múltat idézi a XVIII-XIX. században épült magtár épülete, amely jelenleg helytörténeti 
gyűjtemények tára, helyi elnevezéssel Magtár Múzeum.  
 
A falu határában folyik a Kállai-főfolyás. Erdőtársulásainak túlnyomó részét akácosok és  nemes 
nyárrak alkotják, a tölgyesek és fenyőfélék kisebb területet képviselnek. A nyílt társulások közül a 
homokpuszta-rét jellemző, azonban találkozhatunk hamuvirággal és réti angyalkával is. Talaja  
humuszos homok és barna erdőtalaj.  
Közvetlenül szomszédos települések: Nyírlugos, Nyírgelse és Szakoly. 
                                                           
 1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció 
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A település infrastrukturális ellátottsága csaknem 100%-os. A vezetékes ivóvíz-, villany-, gáz-, 
csatorna-hálózat kiépített, a településen telefon és internet-hozzáférés is elérhető. 
 
Demográfiai adatok 
 

A település lakossága 2013. január 01-jén 2160 fő volt. Az állandó lakosság számában lassú 
növekedés mutatkozik.      
                                                                                                    
Nyírmihálydi állandó népesség száma 2012-ben közel 2109 fő volt, melyből a romák becsült száma 
1266 fő. Az állandó népességen belül a 18-59 év közötti aktív korúak aránya 52% 2010-ben, ami 
2012-re 45,19 %-ra csökken. A 18 év alattiak száma 2010-ben 710 fő, a korcsoport az állandó 
lakosság 34%-át teszi ki, míg a 60 év felettiek aránya 14%.  Ez a mutató 2012-re már 860 fő 18 év 
alattira változik (gyermekszám növekedés), ami 40,78 %-ot jelent, míg a 60 év felettiek aránya 
14,04 %, azaz stagnál.  A 15-18 év közötti gyermekek 58%-a, a 3-18 évesek 76%-a roma.  
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Állandó népesség     
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR       
      
 
 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
A lakosság korösszetételét mutatja  a fenti diagram a nők és a férfiak körében.  
A 2012-es adatok szerint a településen a munkaképes korú lakosság a férfiaknál az összlakosság 53 
%-a, a nőknél az összlakosság 48 %-a. A további arányokat tekintve a 18 éven aluliak aránya a 
férfiaknál  35 %, a nőknél 34 %, nagyobb mint a 60 éven felüli férfiaké (12 %), valamint a 60 éven 
felüli nőké (18%). 
A lakosság kor szerinti megoszlása azt jelzi, hogy magas az aktív lakosok száma. 
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 Öregedési index 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR    
    

 
   

    

 
 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
  

   
    
Az öregedési index azt jelzi, hogy 100 fő 14 év alattira mennyi 65 éven felüli fő jut. Ez az index 
megmutatja, hogy Nyírmihálydi településen túlsúlyban vannak a 14 év alattiak, vagyis fiatalos a 
népességszerkezet. Esélyegyenlőségi szempontból a fiatalos népességszerkezet esetén a gyerekek 
fokozottabb ellátására van szükség.   
Az országos átlaghoz képest szembetűnő eltérés a 18 év alattiak és a 60 év felettiek arányában 
mutatkozik. Míg országos átlagban az állandó népességen belül a 18 év alattiak aránya nem éri el a 
18%-ot, addig ez az arány Nyírmihálydiban 40,78%, vagyis az országos átlag több, mint kétszerese. 
Míg országos átlagban a 60 év felettiek aránya 22%, addig az idős korúak aránya Nyírmihálydiban 
mindössze 14%. 

 
Hasonlóan nagy eltérés mutatkozik az élveszületések és a terhesség megszakítások számában is. 
Országos átlagban az élve születések aránya az állandó népességszámhoz viszonyítva 0,9% volt, 
addig ez az arány a településen 2,18 %. A terhesség megszakítások száma országos átlagban az 
élveszületések számának 45%-a, míg Nyírmihálydiban ez az arány eléri a 69,57%-ot.  

 
A romák becsült aránya az állandó népességen belül 60%. Ez az arány a 15-18 év közötti 
gyermekek esetében 58%, a 3-18 évesek között 76%, ami folyamatosan növekvő tendenciát mutat. 

 
Az állandó népességen belül az aktív korúak aránya 45,19%. A munkanélküliségi ráta, a 
nyilvántartott álláskeresők száma alapján közel 23,19%. A nyilvántartott álláskeresők 60,18%-a 
több mint 180 napja munkanélküli,  64,25%-a általános iskola 8 osztály vagy annál alacsonyabb 
végzettséggel rendelkezik.  
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A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 14,9%. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők aránya 74%, a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 7% az aktív korúak 
között.  

 
A településen egy óvoda, egy általános iskola és egy idősek otthona működik, a szociális 
alapszolgáltatások körében az Önkormányzat szociális étkeztetést és házi segítségnyújtást is 
biztosít. A településen egy háziorvosi rendelő és egy gyógyszertár működik. Az állami 
intézményeken felül egy egyházi intézmény is található, egy bentlakásos idősek otthona. 

 
A cigány családoknál jellemző, hogy kultúrájukból már nagyon sokat veszítettek, ápolásuk a fiatal 
korosztály számára szinte teljesen eltűnik.  
Emellett jellemző, hogy a cigányok nagy része kiszorult a munkaerőpiacról. A 90-es évek elejétől 
kezdve a nem cigányoknál is terjedni kezdett a munkanélküliség, így ahelyett, hogy felzárkóztatás 
történt volna, a magyarok körében is az elszegényedés figyelhető meg, ami további szegregációhoz 
vezethet. 

 
A településen a legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat, a közmunka, jelenleg a 
közfoglalkoztatás, illetve intézményei révén. A munkanélküliek jelentős része aluliskolázott, így 
munkába helyezésük az esetleges képzés mellett is kevés eséllyel biztosítható. Vannak, akik nem is 
keresik a munkalehetőséget, inkább a segélyből és a gyermekek után járó juttatásokból tartják fenn 
magukat, ezt támasztja alá a településen végzett kérdőíves felmérés is, ahol látható, hogy a 
megkérdezettek nagy része háztartásbeli, vagy GYES-em, GYED-en van.  

 
A családi állapotukra jellemző, hogy nagy többségben nem törvényesítik az együttélés formáját, 
hiszen legnagyobb számban élettársi kapcsolatban élnek. Emellett jellemző a magasabb 
gyereklétszám, amely növeli a munka nélkül eltartottak számát. 
 
Belföldi vándorlások 
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Az elvándorlást és az odavándorlást vizsgálva megállapítható, hogy az elvándorlás 2009-ben volt 
nagyobb mértékű. 2012 évben már az odavándorlás a jellemző a településen. A odavándorlás 
leginkább a közeli településekről, a közeli városokból történik. Az elvándorlást tekintve a közeli 
városba és a megyeszékhelyekre költöznek jellemzően az emberek. Községünkben kevés a 
munkalehetőség, ezért vándorolnak el az emberek  a városokba, ott próbálnak munkahelyet keresni. 
 
 
Természetes szaporodás 
  

  
élve születések 

száma 
halálozások 

száma 
természetes 

szaporodás (fő) 
2008 38 20 18 
2009 39 25 14 
2010 39 34 5 
2011 41 18 23 
2012 46   28 0 

    
Az élveszületések száma közel azonos a halálozások számával 2010-ben, azonban már 2012-ben  
változik a tendencia, mivel az élveszületések majdnem duplája a halálozások számának, ebből is 
látható, hogy jelentősen megnövekedett a gyermekvállalás.  
 
Értékeink, küldetésünk 
 
Küldetésünk a hátrányos helyzetű csoportok helyzetének feltárása, valamint esélyegyenlőségének 
előmozdítását szolgáló intézkedések végrehajtása különösen: 
• az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzése, megszüntetése, 
• a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 
hozzáférés    biztosítása, 
• munkaerő piaci, tevékenységi szegregáció visszaszorítása,  
• a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányainak csökkentésére, foglalkoztatási esélyeik 
javítása, 
• az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésére a helyi önkormányzat döntéshozatalában, 
illetve az általa fenntartott, vagy támogatott intézményekben, és az önkormányzat által ellenőrzött 
szolgáltatások körében, 
• a hátrányos helyzetű csoportok tagjai részvételének elősegítése a döntéshozatalban, ill. a közügyek 
irányításában. 
 
 
 
Célok 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 
Nyírmihálydi 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.  
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A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében 
együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  
 
A HEP helyzetelemző részének célja 
 
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében 
nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és 
arányát, valamint helyzetét a településen. 
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a 
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 
 
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az 
HEP IT tartalmazza. 
 
A HEP IT célja 
 
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 
szempontjából. 
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 
 
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a 
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-
értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó 
tematikus munkacsoportokat. 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

Az esélyegyenlőség iránti igény, valamint annak elősegítése annak a ténynek a felismerésén alapul, 
miszerint a különböző társadalmi csoportok, és azok tagjai vagyoni, családi, gazdasági helyzetük 
szerint jelentősen különböznek egymástól, és ez a különbség kihat mindennapjaikra: aki 
hátrányosabb helyzetben van, annak kisebb az esélye a továbbtanulásra, a szakképzettség elérésére, 
a munkához jutásra, a magasabb fizetésre, a magasabb társadalmi státusz és presztízs elérésére.  
A hátrányos helyzetű csoportnak az említettek eléréséhez szükséges képességeik, adottságaik 
adottak, ám lehetőségük, esélyük alig, vagy számottevően kevesebb van. 
 

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  
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� 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 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 
kimondja, hogy: 
Az Országgyűlés elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú személyként 
élhessen, azon szándékától vezérelve, hogy hatékony jogvédelmet biztosítson a hátrányos 
megkülönböztetést elszenvedők számára, kinyilvánítva azt, hogy az esélyegyenlőség előmozdítása 
elsősorban állami kötelezettség, tekintettel az Alaptörvény II. és XV. cikkére, valamint a 
Köztársaság nemzetközi kötelezettségeire és az európai közösségi jog vívmányaira a következő 
törvényt alkotja: 
Általános rendelkezések: 
1.§ Az egyenlő bánásmód követelménye alapján Magyarország területén tartózkodó természetes 
személyekkel, ezek csoportjaival, valamint a jogi személyekkel és a jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetekkel szemben e törvény rendelkezései szerint azonos tisztelettel és 
körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos mértékű figyelembevételével kell eljárni. 
2. § Az egyenlő bánásmód követelményére vonatkozó, külön jogszabályokban meghatározott 
rendelkezéseket e törvény rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni. 
 

A törvény kitér természetesen az egyes részterületekre is, mégpedig: foglalkoztatás, szociális 
biztonság és egészségügy, lakhatás, oktatás és képzés, áruk forgalma és szolgáltatások 
igénybevétele, 
 
 
1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 
 
Nyírmihálydi község Önkormányzata települési szintű esélyegyenlőségi tervet a korábbiakban nem 
készített, csak közoktatási esélyegyenlőségi tervet.  
 Nyírmihálydi község közoktatási esélyegyenlőségi terve 2008. január 15. napján készült el, melyet 
a képviselő-testület 2/2008 ( I.15.) határozatával fogadott el. 
 
A Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Program célja: 

- A közoktatás terén megvalósuló esélyegyenlőség elősegítése a közoktatási intézményekben. 
- Az esetleges szegregációs és szelekciós mechanizmusok kiszűrése. 
- Az egyenlő hozzáférés biztosítása a minőségi oktatáshoz. 
- A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és a sajátos nevelési igényű tanulók 

esélyegyenlőségének biztosítása és előmozdítása az oktatási-nevelési folyamatokban 
(támogató lépések, szolgáltatások bevezetése, melyek csökkentik a meglévő hátrányokat, 
javítják az iskolai sikerességet. 



 11

- A diszkriminációmentesség, szegregációmentesség, az oktatási és társadalmi integráció 
támogatása. 
 

A helyzetelemzés számba veszi Nyírmihálydi oktatási intézményeinek szakmai és infrastrukturális 
állapotát.  
Felméri a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés helyzetét, elemzi különösen a halmozottan 
hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyermekek tekintetében az oktatás minőségi 
színvonalát és szakmai környezetét. 
 
Az esélyegyenlőségi program elemzi a településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének 
alakulását és meghatározza az esélyegyenlőségüket elősegítő célokat. Az önkormányzati 
esélyegyenlőségi program tartalmazza a helyi közügyekkel és a települési önkormányzat által 
ellátott feladatokkal kapcsolatos célokat. A települési közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv 
a helyzetelemzés alapján, a közoktatás terén megvalósuló esélyegyenlőség előremozdítását kívánja 
ösztönözni. 
 
A közoktatásban jelenlévő szegregációs és szelekciós mechanizmusok korlátozzák az egyenlő 
hozzáférést a minőségi oktatáshoz és továbbmélyítik a társadalmi különbségeket. A hátrányos 
helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók hátrányainak kompenzálása, az 
esélyegyenlőség biztosítása szükséges, mert a fokozódó társadalmi különbségek gyengítik a 
társadalmi kohéziót és rontják a szűkebb környezet, ezen keresztül Magyarország 
versenyképességét. 
 
Az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében különös figyelmet kell fordítani a közoktatási 
infrastrukturális és szakmai fejlesztés terén. Nyírmihálydi egyiskolás település, ahol a halmozottan 
hátrányos helyzetű tanulók koncentrációját a demográfiai jellemzők okozzák. A halmozottan 
hátrányos helyzetű tanulók minőségi oktatásához való hozzáférésének javítása, az oktatási 
eredményességük előmozdítása érdekében szükséges az esélyegyenlőségi programot megtervezni, 
majd végrehajtani.  Az esélyegyenlőség megteremtése a modern pedagógia szemlélet elsajátítása és 
alkalmazása, különböző támogató lépések, szolgáltatások megtervezésén és biztosításán keresztül 
történhet.  
 
  A település közoktatási esélyegyenlőségi tervet készített el, azonban 2013. január 1. napjától az iskolák 
állami fenntartásba kerültek. 
 
 
2. Stratégiai környezet bemutatása  
 
„Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság  
 
A Kormány a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégiáról 2007-2032 szóló, 47/2007. (V. 
31.) OGY határozat alapján, a Nemzeti Stratégia hatékony végrehajtása és végrehajtásának 
követése, értékelése érdekében létrehozta a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia 
Értékelő Bizottságot a kormányzati, szakmai és civil, egyházi szervezetek, valamint az egyházak 
által delegált szakértőkből.  
A Bizottság a Nemzeti Stratégia végrehajtását nyomon követő, eredményeinek értékelését 
végző és annak átláthatóságát segítő, véleményező és javaslattevő testület. A Bizottság feladata a 
Stratégia végrehajtásának tervszerű, módszeres monitorozása, az után követés eszközrendszerének 
és eljárásainak továbbfejlesztése, a gyermekszegénységet mérő és leginkább jellemző mutatókból 
álló indikátorrendszer fejlesztése, az adatokat összegyűjtése, elemzése és közzététele. Ily módon 
hozzájárul a felzárkózás stratégia megvalósításának nyomon követéséhez, évenkénti 
felülvizsgálatához, illetve három évenkénti revíziójához.  
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2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 
koncepciókkal, programokkal 
 
A 2004. május 01-én lett hazánk tagja az Európai Uniónak. Ez az esemény meghatározza 
Magyarország és benne településünk lehetőségeit, fejlődésének útját. A korábbi évek a csatlakozás 
előkészítésének jegyében teltek el. Ennek részeként önkormányzatunk az uniós jogszabályokhoz 
illesztette rendeleteit.  
 
 
Megvalósult fejlesztések, tervek, célok 
 
Településrendezési terv elkészítése és megvalósítása 
Cél: Biztosítani a község korszerű és magas minőségi színvonalú működési és építészeti fejlődését. 
Megtett intézkedések: Pályázat keretében elkészült a településrendezési koncepció és szabályzatai. 
Eredmények: a település szerkezetileg és logikailag rendezetté vált, egységes képet mutat a 
központi része. A projekt teljes költsége 4.000.000.- Ft volt. 
Nyírmihálydi Község Településszerkezeti Tervét a LA-URBE Építész Iroda Kft. készítette, amelyet  
Nyírmihálydi község Önkormányzat Képviselő-testület 44/2007.(IX.27) határozata alapján fogadta 
el. 
Nyírmihálydi község Önkormányzatának Képviselőtestülete a település kiegyensúlyozott 
működésének és arányos fejlesztésének elősegítésére, valamint annak érvényre  juttatása érdekében, 
hogy a településrendezési tervben a területhasználatra és szabályozásra vonatkozó meghatározások 
tükrözzék az önkormányzat településfejlesztési elhatározásait, megalkotja a község 
településfejlesztési koncepcióját. Megfogalmazza a település hosszú távú, átfogó fejlesztési célokat. 
 
Nyírmihálydi Község Önkormányzata az elmúlt időszakban több jelentős összegű pályázati 
támogatást – TIOP, ÉAOP,  – nyert.  
 
Nyertes pályázatok: 
 

1. Nyírmihálydi Község Önkormányzata a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) 
keretein belül 2008 évben  „ A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai 
infrastruktúra fejlesztése” elnevezéssel pályázatot nyújtott be. 
A projekt azonosító száma: TIOP-1.1.1-07/1-2008-1146 
A nyújtott támogatás összege: 7.929.200,- Ft 

 
2. Nyírmihálydi Község Önkormányzata az  Észak-alföldi Operatív Program támogatási 

rendszeréhez 2009-ben „A Nyírmihálydi Petőfi Sándor Általános  Iskola és Óvoda 
felújítása és eszközbeszerzése ” című pályázati felhívás keretében pályázatot nyújtott be. 
A projekt azonosító száma: ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0019 
A nyújtott támogatási összeg: 513.111.500,-Ft 

            Kivitelező: NYÍR-KOMPLETT KFT. 
 

3. Nyírmihálydi Község Önkormányzata az Észak-alföldi Operatív Program támogatási 
rendszeréhez 2007-ben „Nyírmihálydi Óvoda akadálymentesítése” című pályázati 
felhívás keretében pályázatot nyújtott be. 
A projekt azonosító száma: ÉAOP-2007-4-1-5 
A nyújtott támogatási összeg: 29.367.000,- 
Kivitelező: Bojti Ferenc vállalkozó   
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4. Nyírmihálydi Község Önkormányzata az Új Magyarország fejlesztési terv TÁMOP keretein 

belül 2009-ben  „Új tégla – új kréta” elnevezéssel pályázatot nyújtott be.  
A projekt azonosító száma: TÁMOP -3.1.4.-08/2-2009-0184 
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatási összeg: 29.564.191,- 
A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósult meg. 
A projekt megvalósítása:  
- Hatékony együttnevelés korszerű módszerek, eszközök, eljárások alkalmazásával (projekt, 
differenciálás, portfólió, kooperatív) jó gyakorlat programjának megismerése. 
- A Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése – integrált nevelés a gyakorlatban 
- Német nyelv idegen nyelvi műveltség terület tantárgyi bontás nélkül, digitális eszközök 
használata. 
- Magyar nyelvtan célok: - Nevelési: a szocializációs képességek fejlesztése 
(együttműködés,      fegyelmezettség, egymás segítése) 
                                                      - Oktatási: szövegértelmezés, szövegalkotás fejlesztése, 
szókincsbővítés, lényegkiemelés, logikus gondolkodás 
                                                       -  Képzési: a kommunikációs képességek fejlesztése, 
szókincsbővítés, lényegkiemelés, logikus gondolkodás 
- Életpálya építés kompetencia terület 
- Kompetenciafejlesztés anyanyelvi műveltségi terület tantárgyi bontás nélküli oktatás 
- Kompetenciafejlesztés matematikából 
 

5. Nyírmihálydi Község Önkormányzata Értékünk az ember humán erőforrás fejlesztése 
operatív program keretein belül 2008 évben „A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 
integrált nevelésből történő lemorzsolódásának csökkentése nyári fejlesztő és 
szabadidős tevékenységek megvalósításával 1000 mester Tábor” elnevezéssel  
pályázatot nyújtott be. 
A projekt azonosító száma: HEFOP 2.1.9.-08/1 
A nyújtott támogatási összeg: 5.160.000,- , amelyből 
ESZA forrás : 3.870.150,- 
Hazai költségvetési forrás: 1.290.050,- 

 
6. Nyírmihálydi Község Önkormányzata a 9/2008.(I.24.) FVM rendelet alapján EMVA-ból 

nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a 
„kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésének támogatása jogcímre” 2008. 04. 30 
napján pályázatot nyújtott be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz a 2045290602 
azonosító számon. A mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2010. 09.24-én kelt 
178/1501/94/5/2008 iktatószámú levelében tájékoztatta az önkormányzatot arról, hogy a 
benyújtott pályázatot támogatásra érdemesnek találta és 8.538.000,- ft támogatást állapított 
meg kisbusz vásárlására. 

 
7. Nyírmihálydi Község Önkormányzata a LEKI keretén belül 2008 évben a Nyírmihálydi, 

Vasút út 23. szám alatt lévő „Idősek Szállást Biztosító Intézetének felújítása és bővítése” 
pályázatot nyújtott be.  
A projekt azonosító száma: 150006908L 
A pályázat befogadásának dátuma: 2008.06.03. 
A pályázat befejezésének időpontja: 2009.08.27. 
Saját forrás: 11.035.500,- 
LEKI támogatás: 77.112.000,- 
 
 



 14

8. Nyírmihálydi Község Önkormányzata az Integrációs Pedagógiai Rendszer (IPR) keretén 
belül 2011/2012 óvodai évben a Nyírmihálydi Eszterlánc Óvoda pályázatott nyújtott be 
képesség kibontakoztató, integrációs felkészítéshez, valamint az óvodai fejlesztő 
program szervezéséhez   
A projekt azonosító száma: EM 2012/1/0/647  
A nyújtott támogatás összege: 4.034.180,- 
Célja: a programban résztvevő gyermekek szociális hátrányának enyhítése, valamint 
integrációs módszertani, előítélet-kezelő, konfliktus-kezelő tréning 

 
9. Nyírmihálydi Község Önkormányzat az Integrációs Pedagógiai Rendszer (IPR) keretén 

belül 2012/2013 óvodai évben a Nyírmihálydi Eszterlánc Óvoda pályázatot nyújtott be 
képesség kibontakoztató, integrációs felkészítéshez, valamint az óvodai fejlesztő 
program szervezéséhez 
A projekt azonosító száma: IPR 2012-2013/1/1/0/15985 
A nyújtott támogatás összege: 4.485.000,- 
 

A hazai és uniós pályázatokon való indulás egyik feltétele lesz a települések esélyegyenlőségi 
programjának megléte. A települési önkormányzat a továbbiakban is szeretné az állami és uniós 
forrásokat becsatornázni a község fejlesztésére, ezért elhatározta, hogy az egyenlő bánásmódról és 
az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény alapján 5 évre szóló helyi esélyegyenlőségi 
programot fogadnak el, melyet meghatározott időszakonként felülvizsgálnak. 

A képviselő-testület a 90/2012 (XI.29) határozatával fogadta el a 2013. évi költségvetési 
koncepcióját, amely a település fejlesztés szempontjából az alábbiakat határozta meg: 

„Az új és folyamatban lévő fejlesztések megvalósítására vonatkozó célkitűzések: 

Beruházásként 2013. évben csak olyan beruházások tervezhetők, amelyek az Önkormányzat biztonságos 
működését nem veszélyeztetik.” 
 
A képviselő-testület 2012. november 12-én tartott nyilvános képviselő-testület ülésén döntött arról, hogy 
benyújtja a TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0091 Komplex-telep program Nyírmihálydiban pályázatot.  E pályázat 
keretében kerülne felújításra a Cserhaj csillagpont és csillagház. A pályázat eredményéről sajnálatos módon 
még nincs tudomásunk. 
 
 
 
Tervezett fejlesztések, tervek, célok 
 
 
Ingatlanvásárlás 
 
Cél: Az iskola bővítésének kiegészítéseként további új zöld felületet biztosítana az intézménynek, 
ezzel lehetővé tenné több terület egybefüggő összekapcsolását. 
Megtett intézkedések: Megvásárolja az önkormányzat a telket, amely az iskola udvarához csatolva 
egységesebbé teszi az intézmény területét. 
Eredmények: Adásvételi szerződés megkötése folyamatban van az önkormányzat a tulajdonosokkal 
egyeztet. Az ingatlan rövid időn belül az önkormányzat tulajdonába kerül. 
 
Úthálózat fejlesztése 
 
Cél: A településen lévő szilárdburkolatú utak aránya elérje a 100 %-os szintet. A településen 97%-
ban kiépített pormentes út van. Jelenleg nem valósult meg út építés, út felújítás. 
 



 15

Megtett intézkedések: A hiányzó utak pormentesítésére irányuló pályázatok felkutatása és az 
igénylések benyújtása, tervdokumentációk elkészíttetésével. 
Eredmények: A hiányzó utakra pályázatok benyújtása folyamatos. 
 
 
Oktatáspolitika 
 
Cél: A közoktatás színvonalának továbbfejlesztése, az esélyegyenlőség biztosítása, a 
tehetséggondozás, a képességkibontakoztatás, a felnőttoktatás bevezetése és biztosítása, az Európai 
Unióhoz történő csatlakozásból következő új menedzselési kompetenciák elsajátítása, a 
felnőttképzés munkavállalás javításának szolgálatába állításával. 
Megtett intézkedések: Hazai és uniós forrásból a digitális oktatás bevezetésre került 2006-tól 
folyamatosan. Új forráskeresés a folytatáshoz. 
Eredmények: Új módszerek bevezetése a pedagógusok szakmai képzése, a tanulók érdeklődésének 
motiválása, jobb eredményekre sarkallása érdekében.  
 
Igen    2008-óta a kezdetektől IPR pályázati támogatásban részesül.  Mivel az iskolánk 
államosítására került sor, 2013. január 1-től a közoktatási fejlesztési koncepciót a Klebensberg 
Intézet dolgozza ki a településünkre vonatkozóan is. 
 
 
Sport  
 
Cél: Példamutatás a fiatalság felé, amely hozzájárul az egészséges életmódra nevelés 
eredményességéhez. Vidéki kistelepülés lévén a sport kedvelőinek hasznos időtöltést biztosítson. 
Megtett intézkedések: A sportöltöző építéséhez a területi előkészítés megtörtént. A sportegyesület 
korábban új mezeket és felszereléseket vásárolt az ifjúsági csapatnak. 
Eredmények: Pénzügyi forrás hiányában nem tervez továbblépést a megyei II. osztályú csapat, 
szereplése  és eredményei alapján az osztály élmezőnyébe tartozik. 
A sportegyesület 2011 és 2012 évben nem működött, 2013-ban újjá szerveződött és a bejegyzése 
folyamatban van. 
Településünknek játszótere nincs, tornaterme és szabadtéri sportpályája van.   
 
 
 
Szociálpolitika 
 
Cél: A szociális ellátórendszer indokolt igényekhez történő alakítása. 
Megtett intézkedések: Minden jogszabályi kötelezettségének eleget tesz az önkormányzat. 
Eredmények: Az önkormányzat kiemelt figyelmet fordított a lakosok, különösen a hátrányos 
helyzetű emberek életminőségének javítására. 2000. 03. 13-án bevezettük a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtást, amelynek keretén belül 14 főt sikerült a hálózatba bevonni.  
Az Idősek Szállást Biztosító Intézete épületének felújítása, bővítése befejeződött 2009-ben, 
működtetésre a Nyírmihálydi Református Egyházközség vette át 2009. december 01-től. 
A pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokra fordított költségvetési keret évről évre 
növekszik, ezen belül az elmúlt években jelentősen emelkedett az aktív korú ellátásban részesülők 
száma, valamint a lakásfenntartási támogatások száma. Erre a célra évente több millió forintot fordít 
a képviselő-testület.  
A rászorultság mértékére tekintettel támogatjuk az iskolai étkeztetést, tankönyvvásárlást. A 
főiskolai és középfokú tanulmányokat folytatók pályázhatnak a Bursa Hungarica ösztöndíj 
támogatásra.   
Az önkormányzat direkt és indirekt eszközökkel segít a tartós munkanélküliek helyzetén.  
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Közbiztonság, köztisztaság 
 
Cél: A közbiztonság javítása. A polgárőrség megerősítésével a településen elkövetett 
bűncselekmények számának csökkenése. Polgárőrség 2002 óta működik, 2011-ben feloszlot, 2012-
ben újjá szerveződött 50 fővel.  
A köztisztaság rendje nem elfogadható a település néhány részén, amely környezetben élőket 
zavarja, az együttélést ellehetetleníti (szilárdhulladék szennyezés, kóborállatok a rendezetlen, 
kerítés nélküli ingatlanok miatt). 
Megtett intézkedések: A Polgármesteri Hivatal lakókörnyezet rendben tartása ellenőrzése céljából 
környezettanulmányokat készített, amelyek alapján kiszűri a jogtalan igénylőket, és a környezet 
rendbetételére ösztönöz. 
Eredmények: Az önkormányzat helyt ad és anyagi hozzájárulást nyújt a polgárőrség működéséhez. 
Az oktatási és közművelődési intézményekben, az önkormányzati rendezvényeken rendszeresek a 
tájékoztató, ismeretbővítő előadások, foglalkozások a rendőrség részéről.  
 
Szolgáltató önkormányzat és polgármesteri hivatal 
 
Cél: Az ügyintézés színvonalának javítása, helyi jogszabályaink igazítása az uniós normákhoz.  
Megtett intézkedések: A polgármesteri hivatal felkészült az Európai Unió jogharmonizációs 
követelményeinek teljesítésére, integráltuk munkánkba az Európai Közigazgatási Tér értékeit és 
megteremtettük a minőségi közigazgatási munka feltételeit.  
Internetes portált hozunk létre, ahol a lakosságot folyamatosan tájékoztatjuk. 
Eredmények: Javult az önkormányzat és a polgármesteri hivatal munkájának eredményessége. Az 
uniós joganyaggal összhangot teremtő jogharmonizációs munka magában foglalta a dereguláció 
elvégzését.  
 
 
Gazdálkodás   
 
Cél: A pénzügyi egyensúly megőrzése, takarékos gazdálkodás, az önkormányzati vagyon hatékony 
működtetése és gyarapítása, a fejlesztés forrásainak megteremtése.  
Megtett intézkedések: Igények és lehetőségek pontos számbavétele. A tervszerű és költségérzékeny 
gazdálkodás feltételeinek biztosítása. Az önkormányzat forrásainak bővítése érdekében a pályázati 
lehetőségek teljes mértékű kihasználásával. 
Eredmények: Az önkormányzat minden kötelezettségének ütemezetten eleget tett. Gazdálkodását 
likviditási nehézségek nem veszélyeztetik. Intézményeit jó színvonalon működteti, a 
közalkalmazottak, köztisztviselők jövedelmét a törvényi kötelezettségnek megfelelő mértékben 
biztosítja. Vagyonában jelentős növekedés látható, amely főként az erdőtelepítéseknek köszönhető.  
Összegezve a vizsgált időszak munkáját megállapítható, hogy a képviselő-testület jól szolgálja az itt 
élő polgárok érdekeit. A község fejlődése, az önkormányzat szolgáltatásai a lakosság 
életkörülményeit kedvezően befolyásolják. Sikereink forrása az összefogás, a közös, tervszerű, 
tudatos munka. A most kezdődő négy évben újabb kihívásokra kell megoldást találnunk.  
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A település jelenlegi állapotában meglévő gyenge és erős pontok 
 
 
Erős pontok Gyenge pontok 
- A Nyírbátori kistérség hátrányos helyzete 
végett az európai uniós támogatások egyik fő 
kedvezményezettje lehet; 
- M3 autópálya valamint a fel- és lehajtó 
csomópont 15 km-es közelsége; 
- A település úthálózatát az elmúlt évek során 
jelentősen felújították, illetve megépítették 
(98 %-os lefedettség); 
- Nyírbátor és térsége nagy munkaerő 
tartalékkal rendelkező térségben fekszik; 
- A község saját iskolával rendelkezik, 
melynek tudatos fejlesztése a képviselő-
testület egyik fő célkitűzése; 
- A lakás- és az intézményi ellátáshoz a 
belterület hosszú távra elegendő tartalékokkal 
rendelkezik; 
- A település környezeti ártalmakkal 
viszonylag kevéssé terhelt; 
- A község széleskörű kulturális és 
szórakoztató programokkal, rendez-vényekkel 
(Nyírmihálydi Falunap stb.) várja vendégeit, 
lakosait; 
- A község gyógyhatású sóbarlanggal bír, 
amely a helyi önkormányzat tulajdona. 

- A Nyírbátori kistérség az ország 42 
leghátrányosabb helyzetű kistérsége közé 
tartozik; 
- A szennyvíztisztítás és a csapadékvíz-
elvezetés megoldott; 
- A községben egy nagyvállalkozás működött, 
amely konzervgyártásban érdekelt, 
kihasználatlan; 
- A térségben a munkanélküliségi ráta 
magasnak mondható; 
- A megfelelő munkalehetőségek hiánya miatt 
a felsőfokú végzettségű fiatalok 
elvándorolnak Nyírmihálydiból; 
- Felújításra és korszerűsítésre szorul a 
művelődési ház, kihasználatlan közel 310 m2-
en; 
- Turisztikai szálláshelyek hiánya 

Lehetőségek Veszélyek 
- A kiépülő M3 autópálya és a határok 
közelsége felértékeli a térség logisztikai és 
ipari adottságait; 
- Európai Unió bővítésével a térség 
periférikus helyzete nagymértékben oldódhat; 
- A község a határok közelsége révén 
alkalmas határon átnyúló együttműködések 
kialakí-tására; 
- A mezőgazdaság egy részének átállítása a 
biogazdálkodásra; 
- Nagy hozzáadott értékkel bíró, 
mezőgazdasági termékekre épülő feldolgozás 
meghonosítása (pl. bioetanol); 
- Meglévő adottságokra építve (sóbarlang) 
egészségturizmus kialakítása 

- Közlekedési, infrastrukturális fejlesztések 
időbeni elhúzódása; 
- Szomszédsági kapcsolatok gyengülése; 
- Magyarország elveszíti tőkevonzó képes-
ségét; 
- A logisztikai szolgáltatók a határállomások 
közvetlen közelébe települnek; 
- Fokozott belvízveszély a mezőgazdasági 
termelést veszélyezteti; 
- Önkormányzati források csökkenése miatt a 
fejlesztési programok megvalósítása 
megnehezül, ellehetetlenülhet; 
- Iparűzési adó megszűnése és annak kiváltása 
még nem megoldott; 
- A község legnagyobb adófizetőjének 
működési és likviditási labilitása nehéz 
helyzetbe hozhatja az önkormányzatot. 
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Nyírmihálydi Község Önkormányzat gazdasági program készítésének alapelvei 
 
A gazdasági program célja, hogy Nyírmihálydi Község Önkormányzatának 2010-2014-ig a 
ciklusprogram éveire kijelölje az Önkormányzat prioritásait a működtetés és fejlesztés területén, 
meghatározza a program megvalósításához rendelkezésre álló és megszerezhető források 
összetételét, rendszerbe foglalja a településen ellátandó feladatok hatékonyságának növelésére 
vonatkozó ötleteket, elképzeléseket, megfogalmazza a település hazai és nemzetközi kapcsolatainak 
javítása érdekében szükséges intézkedéseket. 
A program összeállításának alapja községre jellemző előnyök és hátrányok, a gazdaságföldrajzi 
helyzet, társadalmi és gazdasági folyamatok, valamint az infrastrukturális adottságok figyelembe 
vétele.  
Nyírmihálydi Község Önkormányzata a jövő iránt érzett felelőssége tudatában alapvető 
fontosságúnak tartja a község működésének és fejlesztésének folyamatosságát. Az elmúlt évek, 
évtizedek tudományos eredményei a globalizáció mellett egyre erőteljesebben hívják fel a figyelmet 
a lokalizáció jelenségére. A földrészek, ország csoportok, országok és régiók közötti verseny 
mellett erőteljesen érződik a települések, különösen a hasonló adottságokkal rendelkező települések 
közötti verseny is. Verseny a befektetésekért, a munkahelyekért, a megélhetésért, a jövőbeni 
jövedelemért. A verseny ugyanakkor folyamatos megújulásra, a társadalmi-gazdasági folyamatok 
megértésére és a célkitűzések átgondolására készteti a szereplőket. 
Nyírmihálydi Község Önkormányzata Gazdasági Programjának legfontosabb feladata, hogy 
összegezze, rendszerezze, és egységenként láttassa mindazokat a törekvéseket, célokat és 
eszközöket, amelyek községünk és lakói jobb életminőségét szolgálják a jelzett időszakra 
vonatkozóan és azon túlmutatóan is. 
 
 
II. Általános helyzetelemzés – környezetelemzés 
 
A környezetelemzés célja azon erősségek (adottságok) és gyengeségek (hiányosságok) azonosítása, 
melyek révén meghatározhatóvá válnak a gazdaságfejlesztés főbb prioritásai. A fejezet 
elkészítéséhez a Nagykállói kistérség és a Nyírbátori kistérség 2003-ban elkészült térségfejlesztési 
koncepciói szolgáltak alapvetésként, valamint kiegészült Nyírmihálydi Község Önkormányzatának 
2007-ben elfogadott településfejlesztési koncepciójával. 
 
 
 
Gazdaságföldrajzi adottságok 
 

Erősségek Gyengeségek 
A Nyírbátori kistérség hátrányos helyzete 
végett az európai uniós támogatások egyik fő 
kedvezményezettje lehet; 
Nyírmihálydi Nyíregyházától 39 km-re DK-i 
irányban fekszik. Nyíregyházát egy közvetlen, 
de javuló minőségű főúton, illetve vasúton 

A Nyírbátori kistérség az ország 
leghátrányosabb helyzetű térségei közé 
tartozik.  
A közlekedési infrastruktúra alulfejlettsége 
végett a térség elérhetősége nehézkes közúti 
tömegközlekedéssel; 
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keresztül lehet elérni, valamint Debrecen és 
Nyíregyháza felé egyaránt 40 km-re csökkent 
a település autópályától való távolsága; 
Debrecennel, a régióközponttal is létezik 
közvetlen vasúti kapcsolata, főúttal történő 
összeköttetése is adott, bár az út minősége 
nem jó. 

Nyírmihálydi és térségének területe belvíz 
veszélyeztetett és mélyfekvésű; 
A mezőgazdasági adottságok gyengék, a 
földterület minősége az országos átlagot nem 
éri el, főként homok borítja. 

 
 
 
 
 
 
 
 Infrastruktúra 
 

Erősségek Gyengeségek 
A Nyíregyházát elkerülő 8 km-es autópálya-
szakasz átadásával, valamint a megépült M3-
as autópálya közvetlen kapcsolatot teremt 
Nyírmihálydi és Budapest között, így 2,5 órán 
belül biztonságosan elérhető; 
A 4-es út 2012-13-ra tervezett felújításával és 
korszerűsítésével az ukrán határ gyorsabban 
és biztonságosabban elérhető; 
A település úthálózatát az elmúlt évek során 
jelentősen kiépítették, a lehetőségekhez 
mérten felújították, kijavították; 
A település összközművel rendelkezik, 
melyek biztonsággal szolgálják ki a község 
lakosait, vállalkozásait; 
Gyakorlatilag teljesen kiépült a vezetékes 
szennyvízhálózat a községben. 

A keleti gazdasági kapcsolatok visszaesése 
végett a vasúti közlekedés és szállítás 
térvesztése volt megfigyelhető; 
A közlekedési infrastruktúra fejlesztése a 
térség és régió gazdasági tevékenységének 
fejlődését nem követte, jelentős elmaradottság 
volt tapasztalható a közúti közlekedési 
infrastruktúra minősége terén; 
Elkerülő út hiányában, Nyírbátor felől 
Debrecen irányába a teljes átmenő forgalom 
érinti Nyírmihálydi központját, amely 
nagyban lassítja a menetidőt, és komoly 
zajhatást és levegőszennyezést okoz, valamint 
balesetveszélyes is; 
A belvízelvezetés csak részben megoldott, 
belterületen is vannak lefolyástalan területek. 

 
 Vállalkozási tevékenységet végzők száma, összetétele 
 
A település adottságaiból adódóan jellemzően kevés a vállalkozási tevékenységet folytatók száma, 
amelyeket az alábbi erősségek és gyengeségek jellemeznek. 
 
Erősségek Gyengeségek 
A Nyírbátori kistérség gazdaságában a 
hagyományos iparágak dominálnak, a térség 
jellemző iparágai a mezőgazdaság és az erre 
épülő feldolgozóipar; 
Nyírmihálydi jelentős mezőgazdasági 
hagyományokkal rendelkezik; jelentős a 
gabonafélék és gyümölcsök termesztése, 
valamint az állattartás népszerűvé válása; 
Jelentős, szabad ipari területekkel, épületekkel 
rendelkezik a község,  
Jelentős  és egyre nagyaobb területen van 
erdőtelepítés. 

A község tőkevonzó képessége kicsi, kevés a 
működő tőke,  
Nyírmihálydiban nem működik folyamatosan 
nagyvállalkozás, 
Az ipari befektetők hiánya miatt a helyi 
beszállító ipar nem alakult ki, nincsen szerves 
együttműködés a helyi vállalkozások között; 
A mezőgazdasági termelés jellemzően 
elaprózott birtokokon folyik, bár napjainkban 
a nagybirtok kialakulását figyelhetjük meg 
újra. A termelés jelenleg nem versenyképes, 
az alkalmazott termelési technológia és 
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módszerek korszerűtlenek; 
Biogazdálkodás nem jellemző a községben és 
a térségben. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Az önkormányzat által ellátott feladatok és működtetett intézmények, humán erőforrások alakulása  
 
A) Az önkormányzat által ellátott kötelező feladatok: 
Egészséges ivóvíz biztosítása 
Óvodai nevelés 
Általános iskolai oktatás és nevelés 
Egészségügyi alapellátás 
Szociális alapellátás 
Közvilágítás 
Helyi közutak fenntartása 
Köztemető fenntartása 
Nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülésének biztosítása 
 
B) Az önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok: 
Településfejlesztési, településrendezési feladatok 
Épített és természeti környezet védelme 
Közterületek fenntartása 
Köztisztaság és településtisztaság biztosítása  
Helyi tűzvédelem, közbiztonság, polgári védelem 
Közreműködik a helyi foglalkoztatás megoldásában 
Gyermek és ifjúsági feladatok ellátása 
Önkormányzat által méltányosságból nyújtott szociális ellátások  
Közösségi tér biztosítása 
Közművelődési, művészeti tevékenységek támogatása 
Sport támogatása 
Önszerveződő közösségek támogatása 
 
 
C) Az önkormányzati intézmény- és feladatstruktúra  
 
Oktatási intézmények 
 

Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 
4363 Nyírmihálydi, Debreceni út 11.  
Engedélyezett alkalmazotti létszám 2011. évben: 9 fő 
Férőhelyek száma: 100 fő 
Felvett gyermekek száma 2010-2011: 106 fő 
 
Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 
4363 Nyírmihálydi, Zrínyi utca 11-13.  
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Oktatási formák: 
általános iskolai oktatás 1-8 évfolyam, 
sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása integráltan és eltérő tantervű osztályokban 1-8 
évfolyamon, 
iskolaotthonos oktatás, 
tanulószobai ellátás. 
Engedélyezett alkalmazotti létszám 2011. évben: 17 fő 
 Tanulói létszám 2010-2011-ben: 246 fő 
 
 
 

 

Szociális intézmény         
 
Idősek Szállást Biztosító Intézete 
4363 Nyírmihálydi, Vasút út 23. 
Ellátott feladatok: ápoló-gondozó otthoni ellátás, ellátottak létszáma: 30 fő  
2009. december 01-től a Nyírmihálydi Református Egyházközség működteti. 
 
 
Közfeladatot ellátó intézmények 
   
Konyha 
4363 Nyírmihálydi Zrínyi út 11-13. 
Engedélyezett dolgozói: 5 fő 
Ellátott feladat: települési közétkeztetés ellátása, gyermekétkezés  
Az Önkormányzat által fenntartott és üzemeltett konyha a gyerekétkeztetést, szociális étkeztetést és 
vendégétkeztetést lát el. A konyha kapacitása lehetővé teszi, hogy a felé érkező igényeket 
kielégítse. Így ellátja a konyha a gyerekétkeztetés keretén belül az óvodai ellátás 3-szori étkezést és 
az iskolai menza, napközi étkeztetést. 
Az Idősek Otthona részére 3-szori étkezési lehetőséget is biztosít közvetített szolgáltatásként. 
 
 
Nyírmihálydi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
Polgármesteri Hivatala 
4363 Nyírmihálydi, Postakör út 2. 
Alkalmazotti létszáma: 10 fő 
Ellátott feladat: önkormányzati igazgatási és hatósági, valamint közfeladatok ellátása. 
 
 

Humánerőforrás alakulása  
 
 

Erősségek Gyengeségek 
Az utóbbi évtizedben már inkább stagnált a 
község lakosainak száma, de 2000-től lassú, 
fokozatos emelkedés tapasztalható; 
Nyírmihálydi nagy munkaerő-tartalékkal 
rendelkező térségben fekszik. 

A térségben a munkanélküliségi ráta 
magasnak mondható, ám Nyírmihálydiban 
alacsony a rendszeren kívüli munkanélküliek 
létszáma az anonimitás miatt; 
A megfelelő munkalehetőségek hiánya miatt a 
felsőfokú végzettségű fiatalok folyamatosan 
elvándorolnak a településről, 
A település munkaerő tartalékának 
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képzettségi szintje alacsony, képzettségi 
struktúrája nem felel meg az elvárásoknak 
(feldolgozóipar, szellemi szolgáltatások, 
logisztika, informatika, idegenforgalmi 
szolgáltatások); 
Az elérhető jövedelmek alacsonyak 
összehasonlítva az ország más térségeivel. 

 
 

 

 

 

 

5. Környezeti állapot 
 

Erősségek Gyengeségek 
település környezeti ártalmakkal viszonylag 
kevéssé terhelt, 
rendezett a központ, illetve a rendezettségnek 
meg vannak a tervei, a központ további 
zöldterületekkel bővülhet, 
a kommunális hulladék elhelyezése és 
kezelése a megyei hulladéklerakó telepeken 
megoldott, 

az átmenő forgalom zavaró és 
balesetveszélyes a gyalogos és kerékpáros 
forgalomra nézve, 
hiányos a belvízelvezető rendszer 
az ingatlantulajdonosok hanyagsága miatt a 
környezetszennyezés jelentős a 
lakókörnyezetek egy részén, 
nem megoldott a főút mentén a parkolás, 
kevés a zöldnövényzet a településközpontban. 

 
 
 
6. A település hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere 
 
Településünk 1993 óta tagja volt a Dél-Nyírségi Térségi Fejlesztési Társulásnak. Ennek keretén 
belül a 12 település szoros gazdasági és szakmai program részesévé vált, kialakultak települések, 
intézmények közötti szoros együttműködések partnerségek, intézményfenntartó társulások. A Dél-
Nyírségi Többcélú Kistérségi Társuláson belül az orvosi ügyelet biztosítása érdekében mikrotérségi 
megállapodást kötött Balkánnyal és Szakollyal (központi ügyelet) ellátására.  
Nemzetközi kapcsolat Szolyva városával van.  
A nemzetközi kapcsolatunkat folyamatosan ápoljuk, céljaink a nemzetek közötti tolerancia 
megerősítése, valamint a települések lakossága közötti barátság jegyében biztosítjuk egymást 
együttműködési készségünkről a gazdaság, a tudomány, a kultúra, az oktatás, az egészségügy, a 
vallás, a környezetvédelem, a sport és a turisztika területén. 
A települések közigazgatási intézményei kölcsönösen biztosítják a különböző tapasztalatcseréket, 
közös projektek létrehozását az Európai Uniós felzárkózáshoz és ennek támogatása értelmében 
társadalmi, szociális és helyi civil szervezetek javaslatait, közvetlen kapcsolatfelvételét támogatjuk.  
A településünknek bár van testvér városa, azonban a testvér-városi kapcsolat jelenleg nem működik. 
Korábban több esetben sor került  Szolyva város vezetésének a településre történő ellátogatására, 
egy esetben Nyírmihálydi település tankönyvekkel segítette Szolyva városát annak érdekében, hogy 
a magyarság fennmaradjon, a magyarul tanulni akaró gyerekek hozzájuthassanak alapvető 
tankönyvekhez.   
Szolyva városa Ukrajna területén található. 
 
 

Fejlesztési koncepció 
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1. A koncepciót meghatározó stratégiai tényezők 
Az előző fejezetekben a helyzetelemzés és értékelés feltárta a település jelenlegi helyzetét, a 
leglényegesebb szükségleteket és a fontosabb problémákat. Ezen túl a helyzetértékelés 
eredményeként felszínre kerültek a gyenge és erős pontok, valamint a lehetőségek és az esetleges 
veszélyek. Az elemzés alapján a következő stratégiai adottságok, kiindulópontok azonosíthatók: 
 
Új Magyarország Fejlesztési Terv: Nyírmihálydi gazdaságfejlesztési programjának összhangban 
kell lennie az ország fejlesztési programjával, a kormányzat fejlesztési célkitűzéseivel. Ugyanis 
csak így várhatjuk el, hogy Európai Uniós és hazai fejlesztési források segítsék a stratégiai 
programok megvalósulását. Nyírmihálydi Község Önkormányzata ugyan nem rendelkezik 
megtakarításokkal, szűkös forrásai messze nem elegendőek az összes stratégiai fejlesztési program 
önerős finanszírozására, ezért elkerülhetetlen és feltétlenül szükséges az Európai Uniós fejlesztési 
pénzek bevonása; 
 
M3 autópálya közelsége: Az autópálya Nagykálló város mellett halad el, és így 2,5 óra alatt elérhető 
Budapest. Közismert, hogy nemzetközi és hazai befektetők olyan helyre nem települnek, amely 
Budapesttől többórányi távolságra találhatók. Az autópálya megépülésével e korlátok is 
megszűnnek a térség számára.  
 
Kistérséggel együttműködésben: a település gazdasági programjának megalkotásakor végül fontos 
kiindulópontot jelentett a kistérségben szereplő településekkel való szerves együttműködés a 
földrajzi közelség okán. Fontos annak felismerése, hogy fejlesztési programjainknak kapcsolódni 
kell a régió és azon belül a megyeszékhely, Nyíregyháza fejlesztési terveihez. Ennek előnye, hogy 
közös lobbytevékenység eredményeként Európai Uniós fejlesztési pénzek nagyobb valószínűséggel 
bevonhatók, és a fejlesztések operatív, üzemeltetési és pénzügyi kockázatai megoszthatók. 
 

Társulás megnevezése Ellátott feladat 
Feladatellátás 

kezdete 
Nyírbátor és 
Vonzáskörzete 
Többcélú Kistérségi 
Társulás 

- pedagógiai szakszolgálat 
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
- családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 

2006 
2005 
2007. július 01-től 

 
2. Fejlesztési alapelvek 
 

Természeti környezet megőrzése, a település természeti kincseinek fokozott védelme, 
A település meglévő arculatának továbbfejlesztése, a környezetkultúra javítása, a településesztétikai 
kultúra fejlesztése, 
 A természeti adottságokat figyelembe vevő fejlesztések kiemelten történő kezelése, 
 Infrastruktúra további fejlesztése a teljes települési lefedettséghez (optikai kábelhálózat, szilárd 
burkolatú úthálózat fejlesztése), 
Az önkormányzat kötelező feladatellátásához kapcsolódó fejlesztések, feladat- és 
intézménystruktúra átszervezése, 
Meglévő intézménystruktúra átalakítása, az intézmények minőségi ellátottságának és 
kihasználtságának javítása, 
Mezőgazdasági termelés mellett egyre nagyobb hangsúlyt kell kapnia az ipari és szolgáltató 
tevékenységeknek, 
A fenntartható fejlődést szem előtt tartva mind lakó, befektető, vagy látogató számára biztonságos 
társadalmi-gazdasági környezetet teremtő településsé kell településünket formálni. 
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 Stratégiai fejlesztési célok 
 
 

Szociális ellátórendszer 
 
Cél: csökkenjen a szegénység, a munkanélküliség, a társadalmi kirekesztődés, növekedjen az 
életszínvonal és a tolerancia. E szemlélet elfogadásával határozzuk meg azokat a fejlesztési 
irányokat, amelyek önkormányzatunk szociálpolitikáját jellemzik: 
Az életminőség javítása, mely magában foglalja az egészséget, a teljes testi, lelki és szociális jólétet, 
s ehhez kapcsolódóan az anyagi jólétet, a demokratikus jogokat, a biztonságot.  
Bővíteni kívánjuk a hátrányos helyzetűek, a társadalomból kirekesztettek, a kisebbségek, a 
fogyatékkal élők munkaerőpiacra való belépésének és visszatérésének lehetőségét. 
A közösségfejlesztés, a közösségi öngondoskodás erősítése, melynek révén növelhető az egyéni és 
közösségi aktivitás, ezáltal erősödik a társadalmi összetartozás.  
Szociális támogatási rendszerrel elő kell segíteni a fiatalok letelepedését, „fecskeház- modell” 
megvalósításához pályázati lehetőségek igénybevétele. 
 
Feladat:  
Folyamatosan növeljük a közfoglalkoztatásba bevont aktív korúak létszámát, továbbá a 
fogyatékosok és megváltozott munkaképességűek részére a szociális foglalkoztatási lehetőséget. 
Mindez a közfeladatok hatékonyabb ellátását szolgálja, a parkok, zöldterületek, közterületek 
fokozottabb tisztántartását, elősegítve a szociálisan rászorulók életminőségének javítását. A 
munkahelyteremtés mellett közös programokkal erősítjük a helyi szociális és foglalkoztatáspolitikai 
szervezetek együttműködését. 
Lakhatási feltételek javítása a lakástámogatási rendszer biztosításával.  
A helyi szociális és gyermekjóléti intézményhálózat, valamint a támogatási rendszer folyamatos 
korszerűsítése a lakossági igények és az önkormányzat financiális lehetőségei figyelembevételével. 
A község sajátosságainak megfelelően alakítjuk a szociális és a gyermekjóléti intézményhálózat 
kapacitását, így biztosítjuk az óvodai férőhelyeket, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. 
A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszere a szegénység, ezen belül is a 
gyermekszegénység csökkentésére irányul, ezért erősíteni kell a rendszernek a családot egészében 
védő segélyezési elvét. A célzott támogatások rendszerének bővítése, a helyi szociális tárgyú 
rendeletek rugalmas alakítása a felmerülő lakossági igények, szükségletek alapján. 
A költséghatékony gazdálkodás feltételeinek megteremtése, a szociális és a gyermekjóléti 
intézmények kapacitásának, kihasználtságának folyamatos vizsgálata.  
Folyamatos, aktív együttműködés a civil szervezetekkel, a helyi jelzőrendszer hálózatának 
folyamatos működtetése. 
 

Minden gyermek fontos - A közoktatás Nyírmihálydiban 
 
Közoktatási intézményünkben a gyermekek száma évről – évre növekedést mutat, 2010-2011. 
évben 655 fő tanköteles és óvodás korú gyermek él a településen, 106 fő óvodás, 245 fő általános 
iskolás gyermekről gondoskodtunk. Célunk a megkezdett óvodai és iskolai programok folytatása, 
kötelező és önként vállalt feladataink színvonalas teljesítése. Kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy 
lehetőséget teremtsünk a felnövekvő generációk számára tehetségük kibontakoztatására, 
képességeik fejlesztésére, a hátrányok leküzdésére.  
 
 
Cél: összhangban az Európai Unió meghirdetett stratégiájával - a versenyképesség erősítése, a 
munkaerő-piaci változások követése. Kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy lehetőséget teremtsünk a 
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felnövekvő generációk számára tehetségük kibontakoztatására, képességeik fejlesztésére, a 
hátrányok leküzdésére.  
 
 
Feladat: 
Mindenkinek egyenlő esélyt adni a tanulásra, kiegyensúlyozott intézményi teljesítményt nyújtani a 
hatékonyság növelésével, partnerközpontúan és szolgáltatói szemlélettel dolgozni.  
A közoktatási kínálatot az igényeknek megfelelően kialakítani, a tehetséggondozás, a hátrányos 
helyzetű gyermekek képessége kibontakoztatásának feltételeit biztosítva.  
A szabadidő hasznos és színvonalas eltöltését szolgáló, sokszínű kulturális élet, amely megőrzi a 
hagyományokat, értéket közvetít és teremt. 
Közoktatási és közművelődési intézményeink növeljék népszerűségüket és szolgáltatásaik 
színvonalát. Ehhez továbbra is szükséges a stabil önkormányzati háttér biztosítása, a tanítás és a 
népművelés technikai feltételeinek folyamatos javítása. 
Aktív és eredményes sportélet a gyermekek, diákok, s a felnőtt lakosság egyre szélesebb rétegeinek 
bevonásával.  
 
 

 

1. Esélykülönbségek csökkentése 
 
Az eddigi kedvezményeket a nagycsaládos, a hátrányos, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű 
családokban tanulók részére (óvodai iskolai étkezés, tankönyv), rendszeres és átmeneti 
támogatásokat és segélyeket, a nappali felsőoktatásban tanulók részére Bursa Hungarica ösztöndíjat 
továbbra is biztosítjuk. 2008-ban 15 fő, 2009-ben 13 fő, 2010-ben 13 fő, 2011-ben 14 fő, 2012-ben 
14 fő részesült a Bursa Hungarica ösztöndíjban.    
 
Feladat: 
Az óvodai és iskolai étkeztetés, tanszertámogatás, Bursa Hungarica ösztöndíj további biztosítása. 
 
2. Hátrányos helyzetű gyermekek képességeinek kibontakoztatása 
Megkülönböztetett figyelmet fordítunk azokra az intézményeinkre, ahová nehéz körülmények 
között élő vagy sajátos nevelési igényű gyermekek járnak. A hozott hátrányok leküzdését a 
pedagógusokkal együttműködő szakemberek segítik (pszichológus, fejlesztő pedagógus, 
gyógypedagógus, logopédus).  Az óvodában délutáni foglalkozás, az iskolában délelőtt az 
óraszámba beépítve, valamint délutáni foglalkozás keretén belül próbálják a gyerekeket 
felzárkóztatni. A felzárkóztatást segíti elő az Integrációs Pedagógiai Rendszer  (IPR) pályázati 
lehetőségei, amely a képesség-kibontakoztatásához igényelhető. Az óvoda és az iskola egyaránt 
igénybe veszi ezt a pályázati lehetőséget.  
 
Feladat: 
A jelenleg is működő óvodai, iskolai fejlesztő, képesség-kibontakoztató foglalkozások és 
programok megtartása, újabbak átvétele, illetve kidolgozása.  
A fejlesztést segítő szakemberek további foglalkoztatása.  
Olyan speciális fejlesztések, amelyek a hátrányok behozása mellett sajátos előnyöket is biztosítanak 
a gyerekeknek. Ilyen fejlesztési lehetőség például multimédiás eszközök használatával, digitális 
oktatás bevezetésével motiválni a gyermekeket. 
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Tisztább, rendezettebb környezet 
 
Köztisztaság, parkok, játszóterek 
 
Életminőséget meghatározó, közérzetünket befolyásoló tényező környezetünk rendezettsége, 
kulturáltsága. A település köztisztasági helyzetének színvonalát tovább kell emelni, amely nem 
valósulhat meg a közterületeken tevékenykedő szervezetek és a lakosság együttműködése nélkül. 
Jogos lakossági elvárás közterületeink állapotának javítása, útjaink folyamatos karbantartása, a 
zöldterületek növelése.  
 
Cél: A község közterületei tisztábbak, rendezettebbek legyenek, megőrizni zöldterületi értékeinket, 
növelni zöldfelületeink nagyságát nemcsak a központban, hanem a külső területeken is. 
 
Feladat: 
Zöldterületek minőségi és mennyiségi fejlesztése.  
Évente szervezünk veszélyeshulladék-gyűjtést, az akciót kiterjesztjük az elhasznált elektronikus 
berendezések összegyűjtésére is.  
A szelektív hulladékgyűjtők beszerzését és elhelyezését elindítjuk. 
Közterületeink rendje érdekében együttműködünk a rendőrséggel, a tűzoltósággal és a 
polgárőrséggel.  
 

 
Útfejlesztés 
 
A közúti közlekedés színvonala nagymértékben függ az infrastruktúrától, az utak állapotától. A 
községben az útburkolatok többsége jó minőségű, bővítjük a parkolóhelyek számát, 
mozgáskorlátozottak számára a könnyű parkolást pályázati forrásból biztosítjuk, valamint új 
parkolókat alakítunk ki. 
 
Célunk, hogy folyamatos karbantartással és tervszerű fejlesztéssel biztosítsuk útjaink jó minőségét, 
forgalomkorlátozó eszközökkel javítsuk és biztosítsuk a gyalogosközlekedés biztonságát.  
 
 
Feladat: 
A gyalogosközlekedés biztonsága és akadálymentessége érdekében évente a gyalogátkelőhelyek és 
parkolási burkolatjelek felújítását végezzük el.  
Forgalomtechnikai intézkedésekkel (pl. utcák egyirányúvá tételével) javítjuk községünkben a 
közlekedés feltételeit.  
Tervezzük útjaink felújítását a pályázati lehetőségek függvényében. 
A kerékpárutak létrehozásával tervezzük a környező települések összekapcsolását. 
 
 
 Színes, színvonalas kulturális élet 
 
Önkormányzatunk a differenciált kulturális igényeket sokszínű, értékes művelődési, szórakozási 
alkalmak biztosításával igyekszik kielégíteni.  
 
Célunk, hogy egyre többen vegyék igénybe szolgáltatásainkat, ismerkedjenek meg a kulturális 
értékekkel. Ennek érdekében javítani kívánjuk kulturális alapszolgáltatásaink minőségét 
(művelődési ház funkcióval történő megtöltése, színházi esték, egyéb szórakoztató műsorok 
megrendezése, szervezése) és a kulturális infrastruktúrát. 
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Hagyományok megőrzése, értékközvetítés, értékteremtés 
 

A helytörténeti munka fellendítésével támogatjuk a község történetének, szellemi, művészeti 
értékeinek, hagyományainak folyamatos feltárását, megőrzését, ápolását. Bemutatkozási lehetőséget 
biztosítunk az ide kötődő művészek, művészeti csoportok számára. A helytörténeti gyűjtemények 
tárában kiállítások, rendezvények szervezése. Célunk a magyar kultúra hagyományainak 
továbbéltetése és megismertetése a helyi gyermekekkel, fiatalokkal és az idelátogató turistákkal. 
Segítjük a kisebbségi kultúrák értékeinek megismertetését, a helyi kisebbségi önkormányzatot.  
 
Települési rendezvények 
 

A már hagyományos nagyrendezvényünket (Nyírmihálydi Falunap) továbbra is megrendezzük. 
Támogatjuk a templomi hangversenyeket, melyek bővítik a közművelődési kínálatot. A kultúrák 
közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását segítik a testvérvárossal közösen és kölcsönösen 
szervezett kulturális programok. Célunk, hogy Nyírmihálydi kulturális élete és értékei 
illeszkedjenek az európai kulturális folyamatokba, gazdagítsák az európai kulturális fejlődést, 
segítsenek közelebb hozni egymáshoz a különböző országokban élő embereket, hozzájárulva ezzel 
az idegenforgalom növeléséhez. A jövőben arra törekszünk, hogy EU-s pályázatok elnyerésével 
gazdagíthassuk a kulturális jellegű cserekapcsolatok tartalmát. 
 
 
Kulturális intézmény 
 
Újfalussy László Művelődési Ház 
4363 Nyírmihálydi, Vasút út 6.  
Ellátott feladatok: kihasználatlanul álló épület és intézmény   
A művelődési ház nem üzemel, mivel felújításra szorul.  
 
Közművelődés 
 
Cél: A művelődési ház épületének kihasználása érdekében annak felújításával lehetőség nyílik 
funkcióval történő megtöltésére. Rendezvények szervezése, önszerveződő közösségek támogatása, 
nem önkormányzati feladatellátás koncentrálása. 
Megtett intézkedések: Az akadálymentesítéshez tervezői felmérések elkészültek, illetve az épület 
tetőszerkezetének javításával, felújításával, szükség esetén cseréjével a használatba adás 
megtörténhet.  
Eredmények: Jelenleg a nyugdíjas klub, a sportolók és az üdvhadsereg egysége használja az 
épületet. Egyéb funkciója a leromlott állapota miatt pillanatnyilag nincsen.  
 
Intézményfejlesztés 
 
Közművelődési feladataink színvonalas teljesítéséhez megfelelő infrastrukturális hátteret kell 
biztosítani. Ezért előkészítettük a művelődési központ felújítási projektjét, amelynek 
megvalósításához szükséges forrást pályázati úton tervezzük biztosítani. Továbbra is gondoskodunk 
közművelődési intézményünk műszaki-technikai berendezéseinek fejlesztéséről. 
 
Feladat: 
Nagyrendezvényünk szervezését megújított tartalommal a jövőben is folytatjuk. 
A művelődési központ felújítása pályázati forrásból. 
Közművelődési intézményünk műszaki-technikai fejlesztése.   
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Művelődési Központ felújítása és funkcióval történő megtöltése pályázati projekt 
 

Projekt elnevezése: 
Az Újfalussy Miklós Művelődési Ház felújítása és funkcióval történő megtöltése 
Projekt leírása: 
Nyírmihálydi „zöld szigetén”, a „Népek Kertjé”-ben megvalósítandó beruházás 
eredményeként megújul a Művelődési Központ. 
Projekt célja, indikátorok: 
Ez a projekt fontos része Nyírmihálydi települési arculata javításának. Az érintett épület 
megújul, helyet kapnak benne új funkciók, amely így már alkalmas egy modern közösségi tér 
szerepének betöltésére. 

Projekt megvalósításának ideje: 
2011-2014 
Projekt megvalósításának tervezett költsége: 
50 millió forint 
Bevonandó partnerek: 
Önkormányzat és pályázati támogatás 

 
Ez a projekt sajnos nem nyert, ezért jelenleg sem működik a művelődési ház, továbbra is felújításra 
vár.   
 
 
 Nyilvánosság 
 
 
Az önkormányzat feladata a tájékoztatás, a lakosság részvételének biztosítása a döntések 
előkészítése során. Feladatunk teljesítéséhez a modernkor eszközeit is igénybe vesszük. A 
közérdekű adatok megismerhetősége és terjesztéséhez való alapvető jog érvényesülése érdekében 
önkormányzatunk információit a helyben szokásos mód mellett elektronikusan is közzé fogja tenni. 
A jogszabályon alapuló közzétételi kötelezettségtől független elektronikus információszerzés egyik 
formája a települési honlap lesz (www.nyirmihalydi.hu). A honlap kialakításánál arra törekszünk, 
hogy az érdeklődők minél több hasznos információhoz jussanak, és azokat a lehető 
legegyszerűbben tudják elérni. A helyi nyilvánosság része a Nyírmihálydi Hírmondó, amely 
háromhavi rendszerességgel közvetíti a Képviselő – testületi ülések döntéseit, valamint tájékoztatást 
nyújt a községben történt eseményekről.  
Cél: Az elektronikus honlappal megjelenésünk korszerű színvonalúvá váljon. 
 
A község forgalmas pontjain információs táblák, rendszerek elhelyezése, amelyek adattartalmi 
szolgáltatása nagyban segíti a lakosság tájékozódását.  
 
A képviselő-testület munkájának támogatására, valamint az előterjesztések készítésének 
elektronikus követésére új rendszer kidolgozása szükséges, amelynek bevezetése az e-
önkormányzat megvalósításának egy lépcsőfoka. Lényege, hogy a képviselő-testület munkája teljes 
mértékben elektronikus úton zajlik, mely meggyorsítja és egyszerűsíti a folyamatokat, továbbá – 
figyelemmel a környezetvédelmi szempontokra – a papír használatát csökkenti, 
költségmegtakarítást is eredményez. 
 
Feladat: 
A honlap folyamatos tartalmi és technikai fejlesztése. 
Információs Pont fejlesztése. 
E-önkormányzat bevezetése. 
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Együtt a civilekkel 
 
 
Az önkormányzat céljait a községben tevékenykedő civil szervezetekkel szorosan együttműködve 
valósíthatja meg. A továbbfejlődés fontos feltétele e közös munka folytatása. Önkormányzatunk 
segíti a helyi civil társadalom tevékenységét, a közösségek életét. A non-profit szervezeteket 
pályázat útján támogatjuk, kiadványainkon keresztül népszerűsítjük programjaikat.  
A civil szervezetek mellett a hivatalosan nem bejegyzett társaságok, klubok, műhelyek, 
asztaltársaságok, baráti körök, diákönkormányzat is fontos, értékteremtő szerepet töltenek be a helyi 
közéletben.  
 
Cél: a nyírmihálydi civil szervezetek mind hatékonyabb bevonása az önkormányzati döntések 
előkészítésébe, a feladatok végrehajtásába.  
 
Feladat: 
Közművelődési intézményünkben helyet biztosítunk a közösségeknek programjaik megtartásához.  
Minden a helység életében nagy jelentőséggel bíró döntés elfogadása előtt lakossági fórumot 
tartunk, s az ott elhangzott véleményeket döntéshozatalkor figyelembe vesszük. 
A kulturális tevékenységet folytató civil szervezeteket bevonjuk a közművelődési életbe. 
Támogatjuk a civil szervezeteket a feladataik eredményesebb ellátása érdekében. 
 
Civil szervezetek Nyírmihálydiban 
 
2007, 2008, 2009, 2010 években működött a Polgárőr Egyesület, a Sport Egyesület.  
2011 évben megszűnt, majd 2012-ben újra szerveződött a Polgárőr Egyesület, 2013-ban a Sport 
Egyesület.  
 
2013-ban megalakult az Arany Alkony Nyugdíjas Klub 53 fővel. 
Célja: A közösségi élet fenntartása. Foglalkozásokat szerveznek az időseknek pl.: egészségdélután  
 
Balkányi Szabó Lajos Asszonykórus 1993-ban alakult csoport 21 fővel.  
Alakulásuk célja, hogy a községben kulturális kezdeményezés legyen, valamint a község hírnevét 
erősítse. Megalakulásuk óta fellépnek minden helyi rendezvényen. 
Több első és második helyezést értek már el. Egerben szervezett gála műsor keretein belül elnyerték 
az Arany Páva díjat, majd a későbbiek folyamán a Vass Lajos Népzenei döntőn is részt vettek 
Budapesten és elnyerték a Vass Lajos kiemelt nívó díjat. 7 arany, 1 duplaarany, 3 ezüst minősítéssel 
rendelkeznek. Előadó művészetük jellege helyi gyűjtésű népdalok. Ide tartoznak a summás dalok 
(pl.: Intéző Úr adjon ki egy koronát) és a dohányos nóták (pl.: Kivirágzott már a hodály eleje). 
  
Petőfi Sándor Alapítvány az Óvodásokért és az Általános Iskolásokért. Az óvodás és iskolás 
gyerekeket támogatja. 
 
Biztonságos község 
 
A helyi rendvédelmi feladatok hatékonyabb ellátásának támogatása céljából a helyi rend- és 
katasztrófavédelmi szervekkel az eddigi eredményes együttműködés fenntartása indokolt. Az elmúlt 
időszakban előforduló természeti katasztrófahelyzetek, viharok, valamint az egyéb közbiztonsági 
feladatok még hangsúlyosabbá teszik az együttműködés folytatásának fontosságát mind a 
rendőrséggel, mind a polgárőrséggel és tűzoltósággal.  
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A klasszikus civil kezdeményezés eredményeként létrehozott polgárőrség intézménye napjainkra 
részévé vált a bűnmegelőzés és a közbiztonság javítása érdekében folytatott küzdelemnek.  
A polgárőrök munkája az elmúlt években hozzájárult a község lakosainak biztonságának 
megteremtéséhez, a helyi közrend, közbiztonság fenntartásához. 
 
Cél: A rend- és katasztrófavédelmi szervezetek együttműködésének fejlesztése, hatékonyabbá 
tétele, a térfigyelő-rendszer bővítése. 
 
Feladat: 
A nyírlugosi rendőrőrssel kiépített eredményes együttműködésünket folytatni kívánjuk annak 
érdekében, hogy közterületeinken állandó lehessen a rendőri jelenlét.  
A Nyírmihálydi Polgárőrséggel folytatjuk az eddigi együttműködést annak érdekében, hogy képes 
legyen hatékonyan segíteni a közterületi rend megteremtését, a bűncselekmények megelőzését.  
 
 
A szolgáltató hivatal 
 
A polgármesteri hivatal ügyfélcentrikus munkáját hozzáértéssel, az önkormányzat és a polgárok 
érdekeit szem előtt tartva végzi. Törekedünk a minőségi szemlélet, a szolgáltató jelleg, az 
ügyintézés színvonalának növelésére. Megteremtjük az elektronikus ügyintézés alapjait, az 
interaktív ügyintézés feltételeit. A hivatal dolgozói felkészültek, munkájukat az ügyfelek iránti 
empátiával végzik.  
 
Cél: a hivatal munkájának további fejlesztése a szolgáltató jelleg irányába; ügyfélbarát, gyors, 
hatékony, szakszerű ügyintézés.  
 
Feladat: 
A hivatal munkatársai számára az önkormányzati feladatok végrehajtása érdekében aktualizálni kell 
a teljesítménykövetelmény-rendszert és objektíven ahhoz kötni a bérezést, amelyre 2008-tól 
jogszabályi felhatalmazás szerint is sor kerülhet 
Pályázati forrásból megvalósítani az elektronikus ügyintézést.  
 
 
Munkahelyteremtés, foglalkoztatás elősegítése 

 
Az Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Nyírbátori 
Kirendeltségével szorosan együttműködve esélyt kell biztosítani a munkanélküli lakosok 
továbbképzési lehetőségeinek a bővítésére. 
 
Cél: a munkanélküliségi ráta csökkentése Nyírmihálydiban lehetőség szerint. 
 
Feladat: 
A település és annak környéke munkaerő-piaci és munkahely kínálati helyzetének a felmérése, 
annak kívánalmaihoz történő illeszkedés elősegítése. 
A kistérség gazdasági szerkezetének, annak átalakulásának felmérése. 
A képzésben résztvevő intézményekkel történő kapcsolatkialakítás és kapcsolattartás rendszerének 
a biztosítása. 
A településen működő vállalkozások önkormányzattal történő együttműködési lehetőségének a 
megteremtése.  
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Befektetés-támogatási politika 
 
A befektetések ösztönzése érdekében elő kell segíteni, hogy a teljes infrastruktúrával ellátott 
épületek és területek a magántőke számára termelésre alkalmas ingatlanokká váljanak. 
Figyelemfelkeltés. 
 
Cél: a kormányzati szándékok és a település igényeinek az összehangolása annak érdekében, hogy a 
befektetések minél nagyobb számban jelenjenek meg a településen. 
 
Feladat: 
Az ipari övezet kialakítására, fejlesztésére, bővítésére történő elképzelések rögzítése. 
A befektetések ösztönzése érdekében az infrastruktúra fejlesztési irányainak a kijelölése. 
 
 
Nyírmihálydi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2008.(I.01.) rendeletében döntött a 
helyi iparűzési adóról, ahol az adó mértéke : 
  
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 0,2 %-a. 
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóátalány mértéke a 4.§ a) pontja 
esetében minden megkezdett naptári nap után 400.- forint, míg a b) és c) pontok esetében 400.- 
forint 

  
Az iparűzési adóbevétel 2008 évben 1.150.251,- Ft, 2009 évben 1.235.064,- Ft, 2010 évben 
1.284.801,- Ft, 2011 évben 1.378.064,- Ft, valamint 2012. évben 1.660.911,- Ft.  
 
 

 
A helyi adópolitika célkitűzései 

 
A csökkenő állami támogatás ellensúlyozására meg kell vizsgálni, hogy az önkormányzatunk 
területén bevezetett adókat és a hozzá kapcsolódó mentességek mértékét milyen irányban kell 
megváltoztatni. 
 
Cél: biztosítani a saját bevételek növekedését úgy, hogy megőrizzük a befektetők községünkbe 
történő letelepedésének vonzó lehetőségét.  
 
Feladat: 
A településen bevezetett helyi adók mértékének a felülvizsgálata. 
A be nem vezetett helyi adók bevezetési lehetőségének szakmai, a lakosság és a vállalkozások 
teherbíró képességét figyelembe vevő felmérése. 
A helyi adóból fennálló követelések beszedésének hatékonyabbá tétele (eredményes 
adóvégrehajtás). 
  
 
 
Gazdálkodás 
 
Önkormányzatunk gazdálkodása nem kiegyensúlyozott. Az ellátások színvonalának megőrzése 
mellett folyamatosan keressük a méretgazdaságosság, költséghatékonyság javítása érdekében 
végrehajtható lépéseket. Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait színvonalasan látja 
el. Intézményei felújítását, fejlesztését gazdasági lehetőségei függvényében biztosítja. 
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Cél: a gazdasági egyensúly megőrzése, a fejlesztés, bővítés forrásainak megteremtése, a lakosság 
reális igényeinek kielégítése, az ellátás színvonalának megőrzése. 
 
Feladat: 
A gazdálkodásunkkal szemben támasztott alapvető követelmény, hogy bevételeink fedezzék 
kiadásainkat, hogy a működés finanszírozására vagyonelemeket ne használjunk fel. Likviditásunkat 
folyamatosan megőrizzük.  
A méretgazdaságosság szempontjainak figyelembevételével az intézményhálózatot és az 
önkormányzat szolgáltatásait a valós szükségletekhez igazítjuk.  
Terveink megvalósítása érdekében minél több külső forrás megszerzésére törekszünk pályázatokon 
való részvétellel.  
 
Összegezve a fentieket, ez a program a községi polgárok életkörülményeinek javítását szolgálja. 
Megvalósítható célokat tűz ki, konkrét, ellenőrizhető feladatokat tartalmaz. Céljaink eléréséhez az 
önkormányzat kellő tapasztalattal, határozottsággal és erővel rendelkezik. Ez azonban önmagában 
még nem elegendő. A sikeres teljesítés feltétele a polgárok aktív közreműködése közös céljaink 
megvalósításában.  
 
 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

Nyírmihálydi Község az  Észak – alföldi Régióban, azon belül Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye a 
Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségben található. 

Szabolcs–Szatmár-Bereg megyében 12 kistérség található. Mind területileg mind települések 
számát tekintve kiemelkedő a Fehérgyarmati kistérség. A legnagyobb lélekszámmal bíró kistérség a 
megyeszékhelyt is magába foglaló Nyíregyházi kistérség. A megye 12 kistérsége közül 6 db 
sorolható a leghátrányosabb helyzetű kistérségek közé. 

 
 

 Kistérség neve Székhelye 
Terület 
(km²) 

Lélekszám 
(2007. január 

1.) 
Település 

Baktalórántházai kistérség Baktalórántháza 451,75 35 371 19 
Csengeri kistérség Csenger 246,55 13 877 11 

Fehérgyarmati kistérség Fehérgyarmat 702,64 38 956 49 
Ibrány–Nagyhalászi 

kistérség 
Ibrány 521,09 45 768 17 

Kisvárdai kistérség Kisvárda 443,71 54 117 21 
Mátészalkai kistérség Mátészalka 624,74 66 190 26 
Nagykállói kistérség Nagykálló 518,29 45 673 9 
Nyírbátori kistérség Nyírbátor 695,94 44 808 20 

Nyíregyházai kistérség Nyíregyháza 539,32 142 247 9 
Tiszavasvári kistérség Tiszavasvári 479,06 37 531 10 

Vásárosnaményi kistérség Vásárosnamény 567,49 31 266 27 
Záhonyi kistérség Záhony 145,97 20 250 11 

 A nyírbátori statisztikai kistérség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye déli, dél-keleti részén, a Nyírség 
területén fekszik. A térség déli része Hajdú-Bihar megyével, dél-keleti része pedig Romániával 
határos. A térségi központ szerepét Nyírbátor város tölti be. A földrajzi közelség és a korábban 
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kialakult kapcsolatok következtében Debrecen és Nyíregyháza erőteljes kulturális és gazdasági 
vonzóhatást gyakorolnak. 

A Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás 2004. június 25-én jött létre. Ezen a 
napon mondta ki a jogelőd Dél-Kelet Nyírségi Fejlesztési Társulás Közgyűlése az általános 
jogutódlással történő megalakulást. Az általános jogelőd Dél-Kelet Nyírségi Fejlesztési Társulás az 
1994-ben létrejött Dél-Kelet Nyírségi Fejlesztési Egyesület keretein belül működött és a nyírbátori 
statisztikai kistérségbe tartozó húsz települési önkormányzat összefogásával jött létre. A kistérségi 
társulás célja a térség gazdasági, társadalmi, infrastrukturális helyzetének feltárása, térségfejlesztési 
program elkészítése, a térségfejlesztési prioritások meghatározása a táji, környezeti adottságok 
figyelembevételével és a lakossági közszolgáltatások minél magasabb szinten történő ellátása. 

Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Pedagógiai Szolgáltató 
Központ. A nyírbátori kistérség települései: Bátorliget, Encsencs, Kisléta, Máriapócs, Nyírbátor, 
Nyírbéltek, Nyírbogát, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgelse, Nyírgyulaj, Nyírlugos, Nyírmihálydi, 
Nyírpilis, Nyírvasvári, Ömböly, Penészlek, Piricse, Pócspetri, Terem. 
Ellátott feladatok :  

- családsegítés 
- családok átmeneti otthona, ellátottak létszáma: 14 fő 
- gyermekjóléti szolgáltatás 
- Házi jelzőrendszeres gondozás 
- Házi segítségnyújtás 

2007. július 01-től a Nyírbátor és Vonzáskörzete Kistérségi Társulás keretein belül látja el a 
gyermekjóléti és családsegítő szolgálat feladatait, valamint a fent részletezett feladatokat.    
 
Nyírbátori kistérség települései: 

 

  

Az Nyírbátori kistérség a Dél-kelet nyírség természetes kistájon, a nyírség déli részén található, 
közvetlen kapcsolata van a román határral. A kistérség állandó népessége 45 377 fő, területe 696 
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km². A kistérséget alkotó települések: Bátorliget (689), Encsencs (1970), Kisléta (1874), Máriapócs 
(2079), Nyírbátor (12249), Nyírbéltek (2773), Nyírbogát (3209), Nyírcsászári  (1173), Nyírderzs 
(598), Nyírgelse (1081), Nyírgyulaj (2002), Nyírlugos (2789), Nyírmihálydi (1977), Nyírpilis 
(836), Nyírvasvári (1932), Ömböly (418), Penészlek (921), Piricse (1878), Pócspetri (1727), Terem 
(653). Településkategóriák szerint az alábbi megoszlás jellemzi a kistérséget: 1000 alatti: 5 db, 
1000-1999: 6 db, 2000-4999: 8 db, 5000-10000: 0 db, 10 000 felett: 1 db. A települések átlagos 
lakosságszáma 2268 fő, a kistérség népsűrűsége 63,6 fő/km2, amely az OECD besorolás szerint 
„alapvetően vidéki térségnek” minősül, ez alapján rurális területi egységnek tekinthető.  A városi 
lakosság aránya 40% vagyis a társadalom közel fele városokban él.   A Nyírbátori kistérség 
társadalmi és gazdasági szempontból elmaradó, leszakadó térség, területfejlesztési szempontból a 
311/2007. Kormányrendelet szerint komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű 
kistérség. ANyírbátori kistérségre népességfogyás a jellemző (-0,2), de kedvező korösszetételéből 
eredően csak enyhe mértékű. A kistérségben 2873 db regisztrált vállalkozás működik, ezek 26,31 
%-a társas vállalkozás. A vállalkozói sűrűségről elmondható, hogy 100 lakosra 65 db vállalkozás 
jut. 

 A szálláshelyek száma 674 db a kistérségben, melyből 636 db kereskedelmi szálláshely. A 
kistérség kiemelkedő műemléki és vallásturisztikai értékekkel rendelkezik és egyedülálló természeti 
értékekkel. Tekintettel a kistérség turisztikai értékeire és turisztikai potenciál feltételrendszerének 
dinamikus fejlődésére, a vendégéjszakák száma 1990-2007 között folyamatos növekedést mutat.  

 ( Forrás: szszbmfu.eu honlapról ) 

 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából 
releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 
 
 A települési esélyegyenlőségi program a Képzési segédlet a helyi esélyegyenlőségi program 
elkészítéséhez, valamint a HEP SABLON 1. számú melléklete és az emberi erőforrások 
minisztere 2/2012. (VI.5.) EMMI rendelete a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének 
részletes szabályairól alapján készült. 
 
A helyzetelemzés elkészítéséhez a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) és az Országos 
Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR) adatbázis, valamint a 
népszámlálási adatok szolgáltak alapul. Emellett Nyírmihálydi Község Önkormányzata által 
szolgáltatott adatok és az elektronikus média Nyírmihálydival foglalkozó oldalai is hasznos 
információkkal szolgáltak. 
 
A települési önkormányzat nem gyűjtött és nem elemzett adatokat a romákkal, nőkkel és a 
fogyatékkal élőkkel kapcsolatban. Nyírmihálydi 2109 lélekszámú település, ezért az 
esélyegyenlőségi szempontból érintett társadalmi csoportok helyzete viszonylag jól követhető. 

2.4 A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

 
Ma Magyarország egyik legsúlyosabb gondja a szegénységben élők, közöttük a roma népesség 
helyzetének fokozatos romlása. Ennek következménye a  leszakadás, a kiszorulás 
az életlehetőségekből mind a tanulás, mind a foglalkoztatás, mind az egészségügyi szolgáltatások 
területén, valamint a hátrányos helyzetű térségekben és települések perifériáján növekvő és újonnan 
kialakuló rossz lakhatási körülmények. Minden harmadik ember (kb. 3 millióan) ma 
Magyarországon a szegénységi küszöb alatt él, közülük 1,2 millióan mélyszegénységben.  
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A szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségekben 
élőket. A romák nagy többsége, mintegy 5–600 ezren (összlétszámuk a becslések alapján kb. 750 
ezer) ehhez az utóbbi csoporthoz tartozik. Ezért Magyarországon a romák felzárkóztatását megcélzó 
politikát nem lehet elválasztani a szegénység elleni általános küzdelemtől, a társadalmi és 
a gazdasági versenyképesség javításától. Ugyanakkor a romák etnikai csoportjára külön figyelmet 
kell fordítanunk, hiszen a tapasztalatok azt mutatják, hogy a szegények között is ők 
a legszegényebbek, és eddig őket érték el legkevésbé a felzárkóztató programok. A „kifejezett, de 
nem kizárólagos” (explicit but not exclusive) célzás uniós alapelvének megfelelően a roma 
népesség bevonásához szükség van speciális eszközökre és megközelítésre.  
 
Az 1993-ban elfogadott, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény lehetőséget teremt 
arra, hogy a romákat valóban partnernek tekintve bevonjuk az őket érintő ügyekbe, így ösztönözve 
részükről az aktivitást és a felelősségvállalást. A készülő új nemzetiségi törvény ezeket a jogokat 
kiterjeszti és megerősíti (parlamenti képviselet). A későbbiekben ismertetett kisebbségi 
önkormányzati rendszer eredménye, hogy a romák Európában egyedül Magyarországon 
rendelkeznek államilag garantált országos választáson létrejött képviselettel, amely biztosítja 
számukra a kulturális autonómiát. Az utolsó önkormányzati választásokkal egy időben megtartott 
kisebbségi választáson több mint 130 ezer roma regisztrált önkéntesen, és szerzett választási 
jogosultságot (az összes kisebbségi választó 58%-a). ők több mint 6 ezer helyi képviselőt 
választottak, akik megválasztották a 20 területi (megyei és budapesti) roma kisebbségi 
önkormányzatot, valamint az Országos Roma Önkormányzatot. Ennek elnökével, Farkas Flóriánnal 
a kormány nevében Orbán Viktor miniszterelnök 2011 májusában aláírt egy „Keretmegállapodás”-t, 
amely konkrét vállalásokat rögzít a romákat érintő legfontosabb kérdésekben.  
Ez a legmagasabb szinten aláírt dokumentum egyrészt jelzi a többségi, nem roma magyar 
társadalom felé a kormány elköteleződését a romák felzárkóztatására, másrészt azt üzeni 
Magyarország legnagyobb etnikai kisebbségének (az új Alkotmány szerint „nemzetiség”), hogy 
számíthatnak a partneri együttműködésre.  
 
A társadalmi leszakadás meghatározó részben a szegénységgel összefüggő körülményekből fakad.  
Tudatosan kívánjuk tehát fenntartani azt a kétirányú megközelítést, mely egyszerre küzd a nem csak 
a romákat sújtó elszegényedés ellen, miközben figyelemmel kíséri, ha kell, speciális, 
antidiszkriminációs programokkal is a romák helyzetének alakulását. Húsz évvel a parlamenti 
demokrácia újbóli megszületése után ez az ügy Magyarország hitelességi kérdése is. Nem 
fogadhatjuk el azt az állapotot, hogy a diktatúra az élet bármely területén többet nyújtson 
az állampolgároknak, mint a demokrácia. Hogyan tudná értékelni a polgári szabadságot az, akit 
a szociális leszakadás megakadályoz abban, hogy ezt a szabadságot élvezze?!  
 
A kormány programjának „A cigányság körülményeinek javítása, társadalmi beilleszkedésének 
elősegítése” című fejezetében célként határozta meg, hogy a cigányság problémáit nemzeti ügyként, 
s nem pusztán szegénypolitikaként kezeli. Ennek érdekében – igazodva a Nemzeti Roma Stratégiák 
2020-ig tartó uniós keretrendszeréhez – a kormány célja 10 éves időtávlatban meghatározni 
a szegénységben élők, köztük a romák társadalmi és munkaerő-piaci integrációja középtávú 
kihívásait, céljait és a szükséges beavatkozási irányokat.  
 
A hatékony társadalmi felzárkózást szolgáló programok tervezéséhez és végrehajtásához szükséges 
a hazai cigányság helyzetének jobbítását szolgáló eddigi programok módszeres áttekintése és 
a romák helyzetét érdemben javító cselekvési terv megalkotása is, mely egyszerre céloz meg 
minden szegénységben élőt, de külön nevesíti azokat a módszereket és intézkedéseket, melyek 
biztosítják a romák valóságos bevonását.  
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A társadalmi leszakadás meghatározó részben a szegénységgel összefüggő körülményekből fakad. 
Ma Magyarországon a kiszorulás, a társadalmi élet jelentős területeiről való tömeges kizáródás 
súlyos – az állami szektorra, a társadalmi együttélésre és a fenntartható gazdasági fejlődésre 
egyaránt kiható – társadalmi probléma. Ezért a társadalmi felzárkózáshoz feltétlenül szükséges 
egyfelől a szegénység okainak megszüntetésére való törekvés, a szegénység kialakulásának 
megelőzése, másfelől a szegénységből fakadó jelentős hátrányok csökkentése.  
 
A rendszerváltás után húsz évvel a magyar társadalom adós a szegénységet okozó, illetve 
a szegénységből adódó problémák hatékony kezelésével. A statisztikák és számos tanulmány 
a legszélsőségesebb nélkülözésben, a társadalom peremvidékein élő csoportok helyzetének 
állandósulásáról tanúskodnak. A szélsőséges élethelyzetek, kirívó társadalmi különbségek, 
a társadalmi zárványok kialakulása, s az ehhez kapcsolódó esélytelenség, a hátrányos helyzetek 
generációkon keresztüli átöröklődése az egész társadalom stabilitását, fenntarthatóságát, biztonságát 
veszélyeztetik. A társadalmi kohézió hiánya, a magyar társadalom jellemző – életkori, etnikai, 
területi stb. – vetületeiben tapasztalható dezintegrációs folyamatok egyben a gazdasági fejlődés 
akadályai is.  
 
A 2001-ben végzett népszámlálás adatai szerint nemzetiségi hovatartozás alapján 190 ezren 
vallották magukat cigánynak, míg a reprezentatív cigányvizsgálatok eredményei alapján a kutatók 
1971-ben 320 ezer fő körülire, 1993-ban 468 ezer körülire, 2003-ban pedig mintegy 570 ezerre 
becsülték a cigányok számát. Ez az ország teljes népességéhez viszonyítva közel 5,5 százalékos 
arányt jelentett. A 2003-asnál frissebb kutatási adatok egyelőre nem állnak rendelkezésünkre. 
Népesség-előrebecslések a romák számát 2010-es évekre 650–750 ezer közé teszik.  
A vizsgálatok tanúsága szerint a cigányság életkori összetétele lényegesen fiatalabb népességet 
mutat, mint a nem cigány népességé.  
A cigányok száma és aránya Magyarországon  
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A cigányság területileg egyenetlenül helyezkedik el az országban. A területi eltérések jelentősek 
mind a teljes lakosságon belüli, mind pedig a cigány népességen belüli arányszámokat tekintve. 
Az ország több megyéjében a teljes lakossághoz viszonyított arányuk 3 százalék alatt marad, 
miközben Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megyében a 15 százalékot közelíti. A területi 
különbségek legmarkánsabban alacsonyabb területi szinten, a települések szintjén jelentkeznek. 
Egyes településeken, településcsoportokban többségben élnek a cigányok.  
 
A cigányság aránya az állandó népességhez képest megyénként, 2003.  
 

 
 
A romák több mint 60%-a vidéken, falusias környezetben, többnyire szegregátumokban, igen rossz 
lakáskörülmények között él. A népesség előreszámítások – melyek regionális szinten állnak 
rendelkezésünkre – e népességeloszlás területi különbségeinek fennmaradását prognosztizálják.  
A roma népesség iskolázottsága messze az átlag alatti. Az iskolázottság az egyes korosztályokat 
tekintve is jelentősen eltér a társadalom egészétől. A cigány nemzetiségű lakosság iskolázottsági 
mutatói életkorcsoportonként ugyan némileg javulnak, a javulás azonban korántsem tekinthető 
jelentősnek. 2001-ben a 25–39 éves korosztályok mutatói alig voltak jobbak, mint a sokkal 
korábban, feltehetően 1990 előtt végzettséget szerzők mutatói. A kedvezőtlen képet a teljes 
népesség hasonló korcsoportjaival összevetve láthatjuk meg. Jelentős mértékűek az iskolai 
elkülönülés folyamatai is. Egy 2010-es kutatás szerint a roma többségi iskolák száma 2004 óta 
mintegy 34%-kal emelkedett. Ezen iskolák 70%-ában a teljes szakos ellátottság megoldatlan.  
A romák relatív továbbtanulási helyzete a kilencvenes évek után is tovább romlott. A rendszerváltás 
utáni magyar társadalom egyik nagy jelentőségű eredménye az érettségit adó középiskolák tömeges 
elterjesztése, és ezzel az egyetem felé vezető utak széles körű demokratizálása. Ebbe a folyamatba 
azonban a roma fiatalok tömegei nem tudtak bekapcsolódni.  
 
A roma fiatalok felzárkózása az általános iskolában folytatódott, azonban az érettségit adó 
középiskolába történő továbbtanulásuk 15 százalék alatt maradt, szemben a 80 százalék feletti 
országos átlaggal.  
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A továbbra is relatíve kevés továbbtanuló roma fiatal sokkal inkább tanul a piaci értéküket 
folyamatosan vesztő szakiskolákban (szakmunkásképzőkben), és sokkal inkább morzsolódik le, 
mint nem roma társaik.  
 
A 18–59 éves népesség legmagasabb iskolai végzettségének aránya a teljes érintett 
népességcsoporthoz viszonyítva, 2001 (összesen 100%)  
 

 
 
A cigány népesség foglalkoztatási rátája egyes kutatások szerint alig éri el a 20%-ot. A roma nők 10 
százalékos foglalkoztatási aránya különösen aggasztó5. Ehhez kapcsolódik a rendkívül rossz 
egészségi állapot (a romák átlagosan 10 évvel korábban halnak meg, mint a nem romák), alacsony 
iskolázottság (alig 20% jut el az érettségiig), telepszerű, komfort nélküli lakókörnyezet. Ezeken 
a területeken a bűnözés és etnikai hátterű konfliktusok erőteljesen jelen vannak. A TÁRKI 2010-es 
Háztartás Monitor adatfelvétele szerint a roma népesség körében 2009-ben a szegénységi arány 
a 2000-es évhez közelít, és eléri a 70%-ot.  
Számos gazdasági-társadalmi folyamatot tapasztalunk, amelyek kedvezőtlenül érintik 
a leghátrányosabb helyzetű térségeket, illetve társadalmi csoportokat. Nemzetközi 
összehasonlításban kifejezetten alacsony a foglalkoztatás, nem versenyképes az oktatás, 
veszélyesen nő a lakosság eladósodottsága. Ezek a folyamatok halmozottan érintik a roma 
lakosságot, ami kizáródáshoz, diszkriminációs jelenségekhez is vezet.  
Az utóbbi évek szegregátumokra irányuló vizsgálatai eltérő képet mutatnak: 500 és több mint 1660 
közötti szegregátumról számolnak be. Az 1663 szegregátumról szóló tanulmány állításai alapján 
a települések negyedében tapasztalható településen belüli lakóhelyi kizáródás. A szegregátumok 
mintegy kétharmada települések szélén helyezkedik el. A telepek 14%-a településhatáron kívül 
található (átlagosan 3,8 km távolságra). Körülbelül 26 ezer ember él ilyen helyeken. A mintában 
szereplő telepek közül 17-ben se közkifolyó, se közvilágítás nincs, ezek 64,7%-a külterületen 
található. Az elmúlt évek fejlesztési programjai között számos, a cigányságot közvetve vagy 
közvetlenül célzó program indult. Ezek átfogó, áttörő eredményt nem értek el. Ezt a szegénységi 
mutatók romlásából, a társadalmi peremvidékek helyzetének állandósulásából, a társadalmi, területi 
zárványok kialakulásának folyamataiból tudhatjuk. Részterületi kutatások, esettanulmányok 
számolnak be a társadalmi távolságok növekedéséről, a szélsőséges élethelyzetek állandósulásáról.  
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Tekintettel arra, hogy a cigányság a társadalmi hátrányokkal bíró népességen belül is igen 
kedvezőtlen helyzetben van, külön említendő feladat a juttatások megfelelő célzása, illetve az ezzel 
kapcsolatos egyik legfőbb kudarc a lefölözés: „A szegénységben élő romák esetében jellemző az, 
hogy még a halmozottan hátrányos helyzetű csoportokon belül is legkedvezőtlenebb helyzetben 
lévőkhöz tartoznak. Következésképpen a területi és szociális szempontok alapján meghatározott 
célcsoportoknak indított jóléti programok esetében nagy a veszélye annak, hogy a célcsoport más 
tagjaihoz képest a leghátrányosabb helyzetben lévő romák kevésbé részesülnek e programok 
tényleges hasznaiból.” 
A munkaerő-piaci részvétel növekedése elengedhetetlen a gazdasági növekedés előmozdításához ...  
A szegénység, a társadalmi kohézió ügye – a gazdasági fejlődéssel szoros összefüggésben – 
az Európai Unió politikáiban is egyre hangsúlyosabb szerepet kap. A 2010-es szegénység és 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai évét követően az Unió 2020-ig megfogalmazott 
stratégiájában az 5 fő cél egyikeként tekint a szegénység és társadalmi kirekesztés elleni 
küzdelemre. Az uniós stratégia átfogó célja a szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben élő 
népesség számának 20 milliós csökkentése. Magyarország részéről az ehhez kapcsolódó vállalás 
mintegy félmillió ember kisegítése a szegénységből. A vállalás ambiciózus, megvalósítása nem 
képzelhető el összehangolt, célzott beavatkozások nélkül. Ugyancsak több szakterület 
együttműködésére van szükség a foglalkoztatás terén kitűzött cél, az 1 millió új munkahely 
eléréséhez, valamint az oktatási cél, az iskolai lemorzsolódás 11,4%-ról 10 százalékra csökkentése 
sem csupán az oktatási intézményrendszer feladataként értelmezhető.  
A leszakadó helyzetű társadalmi csoportok, a romák integrálása olyan szükséges beruházást jelent, 
amely hosszú távon pénzügyi szempontból is előnyös. Hatalmas potenciál rejlik a munkanélküliek 
tömegének munkaerőpiacra történő visszajuttatásában, mely egyben hozzájárul a versenyképesség 
javításához és – a szociális transzferekből élők számának csökkenése révén – a szociális biztonsági 
rendszerek fenntarthatóságához is.  
Egyes kutatások szerint, ha a romák foglalkoztatottsági aránya elérné a nem romákét, akkor 
az általános foglalkoztatottsági ráta 5–10%-kal emelkedne. A munkaerő-piaci részvétel növekedése 
elengedhetetlen a gazdasági növekedés előmozdításához, és különösen szükségessé teszi azok 
részvételét, akik gazdaságilag aktív életkoruk ellenére munkanélküliek. A Világbank 2010 
áprilisában publikált kutatása9 alapján az európai országok évente több száz millió eurót veszítenek 
a termelékenységükből, költségvetési bevételükből azáltal, hogy a munkaképes korú romák jelentős 
része a minőségi oktatás hiányában nem tud sikeresen részt venni a munkaerőpiacon. A kutatás 
szerint az így keletkező hiány sokszorosa annak az összegnek, amit a roma gyerekeknek nyújtandó 
minőségi oktatásba kellene befektetni.  
( Forrás: Polgári Szemle: Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2011-2020.  
Balog Zoltán társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár, Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium. Megjelent: 2012. február – 7. évfolyam, 5-6. szám 
2012 évben Nyírmihálydi Község lakossága 2109 fő, ebből a romák becsült száma 1266 fő. 
 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet  
 
Kistérségi szint: A Nyírbátori kistérség foglalkoztatási és jövedelmi helyzete – hasonlóan más 
hátrányos helyzetű kistérségekhez – jóval kedvezőtlenebb mind a megyei, mind az országos 
átlagnál. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) adatai alapján a kistérség foglalkoztatási 
rátája (40,8%) 5,5 százalékponttal alacsonyabb a megyei (46,3%), és 14,6 százalékkal az országos 
mutatónál (55,4%). A 2003 és 2010 közötti tendenciák minden szinten csökkenők, stagnálók.  
A Nyírbátori kistérség 40,8 százalékos foglalkoztatási aránya (2010) mintegy 11,5 ezer hivatalosan 
foglalkoztatott embert jelent a 44ezer fős kistérségben (az NFSZ adatai alapján). A kistérség 
aktivitási rátája – az alacsony foglalkoztatásból is adódóan – szintén alacsonyabb a megyei és az 
országos átlagoknál. 2003 és 2010 között, ha csak minimális különbséggel, de a Nyírbátori 
kistérségben emelkedett legnagyobb mértékben az aktivitási ráta (2010-ben 51,4%).  
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Ez azonban az utolsó adatévben még mindig 5, illetve 10 százalékponttal rosszabb a megyei 
(55,9%) és az országos (62,4%) mutatónál, így az utolsó adatévben (2010) 13 800 inaktív ember élt 
a kistérségben (NFSZ).  
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Nyírbátori 
Kirendeltségének tájékoztatása szerint egyébként 2010-ben a 15-64 éves népesség közel fele 
(47,6%) gazdaságilag inaktív volt a kistérségben. A települési adatok – a jelentős adathiányok miatt 
igen korlátozott – összesítéséből az látszik, hogy a Nyírbátori kistérségben 7437 nyugdíjas,  
2113 gyermekgondozási ellátásban részesülő szülő, 5320 nappali tagozatos tanuló és további 2130 
inaktív ember él. 
 Az talán érzékelhető, hogy még így is jelentős azokba a csoportokba tartozók száma, akik nem 
rendelkeznek munkabérrel, fizetéssel, bevételük (vagy annak jelentős része) transzferekből 
származik. Forrás: (www.terport.hu ) 
 
Településen élők nagy része elsősorban a roma származásúak szociális ellátásokból a GYES-ből, 
GYET-ből, családi pótlékból, valamint foglalkozást helyettesítő támogatásból, közcélú 
foglakoztatásból élnek. 
 Az Önkormányzat közcélú foglalkoztatással, közmunka programokkal teremt a Munkaügyi 
Központon keresztül munkahelyeket, ez azonban csekély számú munka lehetőséget jelent.   
Egyre több a magyarok körében is a mélyszegénységben élők száma, mivel nehezen tudnak  
elhelyezkedni a munka világában.  
 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció ?  
 
A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi 
önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző 
foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak 
bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést 
összevetjük térségi és országos adatokkal is. 
 
A településen 2010-ben az 18-59 év közötti aktív korúak száma 1088 fő volt, ami 2012-re már csak 
953 fő. A nyilvántartott álláskeresők száma ugyanezekben az években 171 és 221 fő, a 180 napon 
túl nyilvántartott álláskeresők száma 96 és 133 fő. Látható tehát, hogy míg az aktív korú lakosság 
száma csökkenő tendenciát mutat, főként a fiatalabb generációk javára, addig az álláskeresők 
aránya az aktív korúakon belül folyamatosan növekszik, ezáltal is jelezve a súlyos foglalkoztatási 
problémákat. A nyilvántartott álláskeresők 23,53%-a általános iskola 8 osztálynál kevesebb 
végzettséggel rendelkezik, míg 40,72% általános iskolai, 30,32% szakmunkás, 19,91 % szakiskolai, 
16,74% szakközépiskolai/ technikumi/ gimnáziumi végzettséggel rendelkezik. A felsőfokú 
végzettséggel rendelkező álláskeresők aránya mindössze 1,36%. 

 
Összességében elmondható, hogy a településen nyilvántartott álláskeresők 64,25%-a általános 
iskola 8 osztály vagy annál alacsonyabb végzettséggel rendelkezik, amely jóval az országos átlag 
alatt van. Az álláskeresők 95%-a fizikai foglalkozású, 74,2%-a 40 év alatti.  
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 Időszak 

Mutatók 2009. év 2010. év 2012. év 

6. Foglalkoztatási adatok 

Nyilvántartott álláskeresők száma összesen (fő) 
157 171 221 

180 napon túli nyilvántartott álláskeresők száma összesen 
(fő) 60 96 133 

Általános iskola 8 osztályánál kevesebb végzettséggel 
rendelkező nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 25 40 52 

Általános iskolai végzettségű nyilvántartott álláskeresők 
száma (fő) 64 73 90 

Szakmunkás végzettségű nyilvántartott álláskeresők száma 
(fő) 42 29 67 

Szakiskolai végzettségű nyilvántartott álláskeresők száma 
(fő) 2 4 44 

Szakközépiskolai, technikumi, gimnáziumi végzettségű 
nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 20 21 37 

Főiskolai végzettségű nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 
3 3 3 

Egyetemi végzettségű nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 
1 1 - 

Fizikai foglalkozású nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 
146 162 210 

Szellemi foglalkozású nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 
11 9 10 

Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma (fő) 
24 33 55 

A 18-20 éves nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 
  14 18 

A 21-25 éves nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 
44 43 56 

A 26-30 éves nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 
15 23 34 

A 31-35 éves nyilvántartott álláskeresők  száma (fő) 
25 20 27 

A 36-40 éves nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 
25 24 29 

A 41-45 éves nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 
14 15 21 

A 46-50 éves nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 
14 13 19 

A 51-55 éves nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 
7 15 15 

A 56-60 éves nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 
1 4 7 

Egy éven túl nyilvántartott álláskeresők száma összesen (fő) 
28 57 180 

 
Forrás: KSH 2010. évi adatbázisa és 2012. évi önkormányzati adatok 

 
A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek közül foglalkoztatásban 43%-al, míg a 
rendelkezésre állási támogatásban részesítettek közül közcélú foglalkoztatásban 50%-al kevesebben 
vettek részt 2010-ben, az előző évhez képest. 2012-ben viszont 85 %-kal nőtt a foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásban részesítettek foglalkoztatási aránya, valamint 18,4 %-kal a rendelkezésre 
állási támogatásban részesítettek közül közcélú foglalkoztatásban résztvevők. 
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A rendszeres szociális segélyben részesítettek száma 2010-ben mindössze 4 fő, míg 2009-ben 20 fő 
volt, a segélyezésre felhasznált összeg ezzel arányosan 2010-ben egy negyedére esett vissza. 2012-
ben minimálisan csökkent a létszám, amellett, hogy minimálisan nőtt az összeg. 
A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek átlagos havi száma 2010-ben 60 fő volt, 
amely nem változott az előző évi átlagos adathoz képest, ugyanakkor a támogatásra felhasznált 
összeg közel 70%-al nőtt a 2009. évihez képest. 2012-ben ez a létszám 108 főre növekedett, ami 80 
%-os növekedést mutat, míg az összeg emellett 44 %-os növekedést mutat.  
A foglalkoztatás tekintetében fontos még megemlítenünk, hogy a településen a rokkantsági ellátás 
felülvizsgálata során az eddig ilyen típusú ellátásban részesültek egy része is elvesztette a 
jogosultságát, így 45-55 évesen került ki az ellátásból, kénytelen megváltoztatni az eddigi 
életvitelét, emiatt valamilyen módon bekerül a segélyezési rendszerbe attól a kevés kivételtől 
eltekintve, akik állást találnak.  

 
 

 Időszak 

Mutatók 2009. év 2010. év 2012. év 

7. Segélyezési adatok 

Lakásfenntartási támogatásra felhasznált összeg (pénzbeni és 
természetbeni) (1000 Ft) 3441 3223 13680 

Átmeneti segélyezés esetei (pénzbeli és természetbeni) (eset) 
131 563 3856 

Átmeneti segélyre  felhasznált összeg (pénzbeli és 
természetbeni) (1000 Ft) 1025 2501 2800 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek közül 
foglalkoztatásban részt vettek száma (fő) 82 47 87 

A  rendelkezésre állási támogatásban  részesítettek  közül 
közcélú  foglalkoztatásban részt vettek száma (fő) 76 38 45 

A  rendelkezésre állási támogatásban  részesítettek  közcélú  
foglalkoztatására fordított összeg (1000 Ft) 26148 16835 26284 

Lakásfenntartási támogatásban részesültek száma (pénzbeli 
és természetbeni) (fő) 102 90 228 

Átmeneti segélyezésben részesültek száma (pénzbeli és 
természetbeni) (fő) 93 548 195 

Időskorúak járadékában részesítettek évi átlagos száma (fő) 
2 2 3 

Időskorúak járadékára felhasznált összeg (1000 Ft) 
650 514 564 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek 
évi átlagos száma (fő) 602 635 670 

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma (2) (fő) 
66 127 54 

Ápolási díjban részesítettek évi átlagos száma (fő) 
30 29 28 

Ápolási díjra felhasznált összeg (1000 Ft) 
8322 11985 10610 

Rendszeres szociális segélyben részesítettek átlagos száma 
(rendelkezésre állási támogatásban részesülők adatai nélkül) 

(fő) 20 4 3 
Rendszeres szociális segélyre felhasznált összeg 

(rendelkezésre állási támogatásban részesülők adatai nélkül) 
(1000 Ft) 5473 1331 1365 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek 
átlagos havi száma (fő) 59 60 108 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra felhasznált összeg 
(1000 Ft) 12129 20487 29550 

 
Forrás: KSH 2010. évi adatbázisa és 2012. évi önkormányzati adatok 
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A hazai munkaerő-piaci helyzet egyik legfőbb jellemvonása az alacsony foglalkoztatási szint, 
mely magas munkanélküliséggel és inaktivitással párosul. A 2008 végén kibontakozott gazdasági 
válság a korábban kialakult negatív folyamatokat tovább erősítette, tovább csökkenő foglalkoztatást 
és növekvő munkanélküliséget jelentett.  

A hazai foglalkoztatottság csökkenése 2010 végére megállt, 2011-ben a stagnálást enyhe növekedés 
követte, a munkanélküliség a korábbi évek növekedése után némileg mérséklődött, a gazdasági 
értelemben nem aktív réteg szűkült. A régiók eltérő gazdasági potenciáljával összefüggésben a 
foglalkoztatási arány alapján két jól elkülönülő csoport alakult ki.  

Az egész országra jellemző alacsony foglalkoztatás mellett Közép-Magyarország, illetve Közép- és 
Nyugat-Dunántúl munkaerő- piaci aktivitása változatlanul jóval erőteljesebb, mint Dél-Dunántúlé 
és a keleti országrészé. (Nemzetközi összehasonlításban a magyar foglalkoztatási ráta az unióban az 
egyik legalacsonyabb, és az átlagot meghaladó munkanélküliségi mutatóval társul.)  
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( Forrás: www.baptist.hu ) 

 

A Keleti országrész tehát gazdaságilag kevésbé fejlett, országos viszonylatban magasabb 
munkanélküliséggel és alacsonyabb foglalkoztatási és aktivitási aránnyal rendelkező régiója. A 
régió gazdasági élete a szolgáltatásokra és az ipari tevékenységre épül. 

 
 
 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 
 

Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma 

év  

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

nő férfi összesen nő férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 
2008 612 635 1247 53 8,7% 78 12,3% 131 10,5% 
2009 625 521 1146 61 9,8% 96 18,4% 157 13,7% 
2010 642 641 1283 65 10,1% 106 16,5% 171 13,3% 
2011 642 654 1296 57 8,9% 67 10,2% 124 9,6% 
2012 nincs  adat  nincs adat  0   #######   ####### 0 ####### 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal       
          
          

 
 
 
 



 45

 
Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 

    2008 2009 2010 2011 2012 
nyilvántartott 

álláskeresők száma 
összesen 

fő 131 157 171 124 0 

20 éves és fiatalabb 
fő 18 12 14 8 

nincs 
adat  

% 
13,7
% 

7,6% 8,2% 6,5% 
######

### 

21-25 év  
fő 34 44 43 35 

nincs 
adat  

% 
26,0
% 

28,0
% 

25,1% 
28,2
% 

######
### 

26-30 év 
fő 13 15 23 18 

 nincs 
adat 

% 9,9% 9,6% 13,5% 
14,5
% 

######
### 

31-35 év 
fő 13 25 20 8 

 nincs 
adat 

% 9,9% 
15,9
% 

11,7% 6,5% 
######

### 

36-40 év 
fő 20 25 24 16 

nincs 
adat  

% 
15,3
% 

15,9
% 

14,0% 
12,9
% 

######
### 

41-45 év 
fő 12 14 15 12 

nincs 
adat  

% 9,2% 8,9% 8,8% 9,7% 
######

### 

46-50 év 
fő 11 14 13 7 

 nincs 
adat 

% 8,4% 8,9% 7,6% 5,6% 
######

### 

51-55 év 
fő 7 7 15 15 

 nincs 
adat 

% 5,3% 4,5% 8,8% 
12,1
% 

######
### 

56-60 év 
fő 3 1 4 5 

nincs 
adat  

% 2,3% 0,6% 2,3% 4,0% 
######

### 

61 év felett 
fő 0 0 0 0 

nincs 
adat  

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
######

### 
Forrás: TeIR, Nemzeti 
Munkaügyi Hivatal      
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A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal       

 

 
 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 

Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma 

év  

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

nő férfi összesen nő Férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 
2008 168 192 360 9 5,4% 14 7,3% 23 6,4% 
2009 175 191 366 9 5,1% 15 7,9% 24 6,6% 
2010 183 193 376 65 35,5% 106 54,9% 171 45,5% 
2011 184 191 375 11 6,0% 13 6,8% 24 6,4% 

2012 
 nincs 
adat 

nincs 
adat  

0 
nincs 
adat  

######## 
 

nincs 
adat  

######## 0 ######## 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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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 
összes

en 
nő férfi Összesen nő férfi 

  fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő % 
2001 1433 768 665 958 468 490 475 33,1% 300 39,1% 175 26,3% 

2011 0 
nincs  
adat  

nincs 
adat  

0 
nincs 
adat  

nincs 
adat  

0 
######

### 
0 

########
# 

0 
#######

## 
Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás          

 
Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 

év 

nyilvántartott 
álláskeresők száma 

összesen 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség 
szerint 

8 általánosnál 
alacsonyabb 
végzettség 

8 általános 
8 általánosnál 

magasabb iskolai 
végzettség 

 Fő fő % fő % fő % 
2008 131 20 15,3% 54 41,2% 57 43,5% 
2009 157 25 15,9% 64 40,8% 68 43,3% 
2010 171 40 23,4% 73 42,7% 58 33,9% 
2011 124 36 29,0% 48 38,7% 40 32,3% 

2012 0 
nincs 
adat  

######### 
 nincs 
adat 

########## 
nincs 
adat  

########## 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal      
 
Közfoglalkoztatásban résztvevők száma 
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Forrás: Önkormányzat adatai    
 
A Nyírmihálydi munkanélküliségi adatokból egyértelműen látszik a 2008-ban kezdődő és azóta is tartó 
magyarországi gazdasági válság hatása. A válság tetőpontját 2010-ben érte el. A válság idején jelentősen 
emelkedett a munkanélküliek száma. Amíg 2008 elején 131 regisztrált munkanélkülit tartottak számon a 
településen, addig 2010-ben  már 171-et, ami 24 %-os emelkedést jelent.  
A munkanélküliségi statisztikai adatok 2011-től lassú javulást jeleznek, amit jól mutat, hogy akkorra már 
124 főre csökkent a munkanélküliek száma.   
A munkanélküliek számának növekedése együtt járt a különböző támogatásban részesítettek (jövedelem 
pótló támogatások ) – álláskeresési segély, álláskeresési járadék, rendszeres szociális segély – számának 
emelkedésével. 
A munkanélküliek körében a vizsgált időszakban emelkedett azok száma, akik 180 napnál hosszabb ideje 
nem találtak munkát. Érdekes tény, hogy a válság éveiben a munkanélküliség inkább a férfiakat sújtotta. 
Vélhetően azért, mert a férfiak igen nagy számban fordulnak elő az építkezési szektorban, melyet a gazdi 
vállság a legjelentősebben érintett. ( nincs beruházási hajlandóság) 
Korcsoportos bontásban elmondható, hogy a munkanélküliség elsősorban a 30 évnél fiatalabb, jellemzően 
pályakezdő, valamint a 45 évnél idősebb korosztályokat érinti.  
 
Az adatokból az is egyértelműen kirajzolódik, hogy az álláskeresők nagyobb hányada legfeljebb általános 
iskolai végzettséggel rendelkezik.  
A településen nem végzett kutatást a fogyatékkal élő munkavállalók, valamint a roma népesség körében 
jelentkező álláskeresők számáról. 
 A településen megváltozott munkaképességű személyt nem tartanak nyílván és akkreditációs tanúsítvánnyal 
rendelkező foglalkoztató sem található.  
Közfoglalkoztatásban alkalmazottak száma a vizsgált időszakban növekedett. 2010-ben 88-an dolgoztak 
közfoglalkoztatásban, ez a gazdaságilag aktív népesség 64,3%-a. Az önkormányzatnál és intézményeiben 
nem jellemző a roma munkaerő alkalmazása. Az önkormányzatnak nincsenek eszközei a helyi romák 
foglalkoztatására a versenyszférában. A roma munkanélkülieket a közmunkaprogramokban tudják 
alkalmazni. 
A becsült adatok szerint a kereső lakosság nagyobb része minimálbérért dolgozik. A fekete és szürke 
foglalkoztatás problémája is jelen van a településen. 
 

A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - vállalkozások 

év 

regisztr

ált 

vállalk

ozások 

száma 

a 

települé

sen 

Kiskereskedel

mi üzletek 

száma 

vendéglátó

helyek 

száma 

állami 

szektorban 

foglalkoztato

ttak száma 

kivetett 

iparűzési 

adó 

befizetett 

iparűzési adó 

működő 

foglalkoztatási 

programok 

száma helyben 

foglalkoztatási 

programokba

n részt vevők 

száma 

2008 90 11 5 nincs 
adat 

356.415 1.150.251 nincs 
adat  

nincs adat  

2009 92 23 8 
nincs 
adat 288.926 1.235.064 

 nincs 
adat  nincs adat 

2010 83 23 7 

nincs 
adat 

254.367 1.234.801 
 nincs 
adat  nincs adat 

2011 70 23 7 

nincs 
adat 

607.473 1.378.064 
 nincs 
adat  nincs adat 

2012 104 23 7 
nincs 
adat 1.681.732 1.660.911 

nincs 
adat   nincs adat 
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Munkaügyi Központon keresztül az oktatásból kikerülő fiataloknak lehetőségük van, 
munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő képzéshez, továbbképzéshez való hozzáféréshez. 
 
Munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, a lépést tartunk program, amelynek központja 
Nyírbogáton van. Községünkből 40 fő 18-40 év közötti nő és férfi egyaránt részt vesz a képzésen. Biztosítva 
van a számunkra autóbusz, amely reggel viszi a képzésre, délután haza hozza őket. 
 
Mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben 
történő foglalkoztatására Nyírmihálydi Községben nincs lehetőség.  
Közmunkaprogramok által a mezőgazdasági munkában vannak foglalkoztatva. Fóliasátor felállítása. 
Palánta nevelés, ültetés, kapálás, majd a növények betakarítása. 
A nők esetében előfordul, hogy kevesebb bérért végzik ugyanazt a munkát, mint a férfiak. 
Iskolai végzettségük hiánya, alacsony az iskolázottság és nem tudnak elhelyezkedni a munkaerő 
piacon. 
 

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez 
kapcsolódó támogatások 
 
 
 Álláskeresési segélyben részesülők száma 
 

  
Nyilvántartott álláskeresők 

száma 
segélyben részesülők fő segélyben részesülők % 

2008. 1. negyedév 116 20 17,24 
2008. 2. negyedév 134 13 9,56 
2008. 3. negyedév 111 11 9,90 
2008. 4. negyedév 100 6 6,00 

2008. átlag 115,75 12,50 10,80 
2009. 1. negyedév 131 19 14,50 
2009. 2. negyedév 117 5 4,27 
2009. 3. negyedév 105 4 3,81 
2009. 4. negyedév 139 34 24,46 

2009. átlag 123 15,50 12,6 
2010. 1. negyedév 194 19 9,79 
2010. 2. negyedév 142 5 3,52 
2010. 3. negyedév 128 5 3,91 
2010. 4. negyedév 167 16 3,59 

2010. átlag 157,75 8,75 5,55 
2011. 1. negyedév 197 10 5,07 
2011. 2. negyedév 131 2 1,52 
2011. 3. negyedév 167 2 1,19 
2011. 4. negyedév 129 0 0 

2011. átlag 156 3,50 2,24 
2012. 1. negyedév 162 0 0 
2012. 2. negyedév 165 0 0 
2012. 3. negyedév 185 0 0 
2012. 4. negyedév 197 0 0 

2012. átlag 177,25 0 0 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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 Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek száma 
 

  nyilvántartott álláskeresők száma 
álláskeresési járadékra 

jogosultak  
 fő fő % 

2008 463 50 15,52 
2009 492 62 11,45 
2010 631 35 13,92 
2011 624 14 9,64 
2012 709 0 3,70 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
 
 
 Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma 
 

  
rendszeres szociális 

segélyben 
részesülők   

Foglalkoztatást 
helyettesítő 
támogatás  

(álláskeresési 
támogatás) 

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

elesett  

Azoknak a száma, 
akiktől helyi 

önkormányzati 
rendelet alapján 

megvonták a 
támogatást 

  fő 
15-64  

évesek %-ában 
fő 

munkanélküliek 
%-ában 

  

2008 26 3,3 61  0 0 
2009 38 3,5 59  0 0 
2010 50 4,6 60  0 0 
2011 79 7,2 92  3 0 
2012 87 10,2 120  6 0 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Helyi adatgyűjtés 

 
A munkaügyi központ számos eszközzel – átképzések, vállalkozóvá válás támogatása, 
bértámogatás, közhasznú foglalkoztatás támogatása – igyekszik az álláskeresőket visszavezetni a 
munka világába. A foglalkoztatáspolitikai szempontból hátrányos helyzetű csoportok a gazdasági 
válság következményeként egyre tartósabban szorulnak ki a munkaerőpiacról, egyre nagyobb 
számban kerülnek ki a munkaügyi regisztrációból, ezzel elveszítik a szervezett segítségnyújtás 
legfontosabb esélyét. 
 
Segélyezettek aránya:  

 
Az Önkormányzat által a rászorulóknak nyújtott segélyek és támogatások típusai: 

 
o Átmeneti segély: annak a személynek, illetőleg családnak nyújtható alkalmanként, 

amely létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül, valamint 
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küszködik. 

o Rendelkezésre állási támogatás (rát): azokban a családokban, ahol két vagy több 
aktív, tartósan munkanélküli van, e támogatásra csak az egyikük lehet jogosult. 
Akkor részesülhet az aktív, tartósan munka nélküli személy rát-ban, ha számára nem 
tudnak sem közmunkát, sem valamilyen képzést biztosítani. 
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o Lakásfenntartási támogatás: A jegyző a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a 
távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy 
az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztőrészletéhez, a közös 
költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez lakásfenntartási támogatást nyújthat.  

o Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: A települési önkormányzat jegyzője a 
törvényben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultságot állapít meg a család jövedelmi és vagyoni 
helyzetének vizsgálatát követően. A kedvezmény lehet gyermekétkeztetési 
kedvezmény, pénzbeli, vagy természetbeni támogatás.  

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

o Rendszeres szociális segély: Olyan hátrányos helyzetű aktív korú személyek részére 
nyújtott támogatás, akik nem rendelkeznek rendszeres, megélhetést biztosító 
jövedelemmel. Azok a személyek, akiknek a megélhetése más módon nem 
biztosított, kérhetik az ellátás megállapítását, a kérelem benyújtásakor az igénylő 
vagyoni és jövedelmi viszonyait kell vizsgálni. 

 
 

Átmeneti segélyezésben, 2010-ben 548 fő részesült, amely az előző évi adat közel hatszorosa, 
ugyanakkor az átmeneti segélyezésre felhasznált összeg a 299. évi 1 millió Ft-ról, mindössze 2,5 
millió Ft-ra nőtt. 2012-ben megfordult a tendencia, az átmeneti segélyezettek száma lecsökkent, 
viszont az összeg mérsékelten nőtt. 
A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek közül foglalkoztatásban 43%-al, míg a 
rendelkezésre állási támogatásban részesítettek közül közcélú foglalkoztatásban 50%-al kevesebben 
vettek részt 2010-ben, az előző évhez képest. 2012-ben viszont 85 %-kal nőtt a foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásban részesítettek foglalkoztatási aránya, valamint 18,4 %-kal a rendelkezésre 
állási támogatásban részesítettek közül közcélú foglalkoztatásban résztvevők. 

 
A rendszeres szociális segélyben részesítettek száma 2010-ben mindössze 4 fő, míg 2009-ben 20 fő 
volt, a segélyezésre felhasznált összeg ezzel arányosan 2010-ben egy negyedére esett vissza. 2012-
ben minimálisan csökkent a létszám, amellett, hogy minimálisan nőtt az összeg. 

 
A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek átlagos havi száma 2010-ben 60 fő volt, 
amely nem változott az előző évi átlagos adathoz képest, ugyanakkor a támogatásra felhasznált 
összeg közel 70%-al nőtt a 2009. évihez képest. 2012-ben ez a létszám 108 főre növekedett, ami 80 
%-os növekedést mutat, míg az összeg emellett 44 %-os növekedést mutat. 

 
A foglalkoztatás tekintetében fontos még megemlítenünk, hogy a településen a rokkantsági ellátás 
felülvizsgálata során az eddig ilyen típusú ellátásban részesültek egy része is elvesztette a 
jogosultságát, így 45-55 évesen került ki az ellátásból, kénytelen megváltoztatni az eddigi 
életvitelét, emiatt valamilyen módon bekerül a segélyezési rendszerbe attól a kevés kivételtől 
eltekintve, akik állást találnak.  
 
 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 
 
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a 
szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen 
fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és 
hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra 
vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 
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Nyírmihálydi a település egészére vonatkozóan megfelelő infrastrukturális ellátottsággal 
rendelkezik. A 2094 fős állandó népességére 2010-ben 638 lakás jutott, amely megegyezik az előző 
év adatával. 2012-ben 2209 főre 641 lakás jut, látszik tehát, hogy a népességszám növekedésével a 
lakások száma arányosan nem nőtt. A lakások 99,84%-a rendelkezik közüzemi ivóvízellátással, 
illetve 94,38 %-uk háztartási villamos energiaellátással. A lakások közel 79,88%-a közcsatorna 
hálózatba kapcsolt, míg 59,44%-a háztartási gázfogyasztó. A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont 
lakások aránya 86,58 %. A településen 97%-ban kiépített pormentes út van. 
 
 

 Időszak 
Mutatók 2009. év 2010. év 2012. év 

2. Lakásállomány és infrastruktúra ellátottsági  adatok 

Lakásállomány (db) 638 638 641 
Közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba 

bekapcsolt lakások száma (db) 618 588 640 
A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba 

(közcsatornahálózatba) bekapcsolt lakások 
száma (db) 483 441  512 

Háztartási villamosenergia fogyasztók 
száma (db) 602 590  605 

Háztartási gázfogyasztók száma (db) 347 368  381 
A háztartási gázfogyasztókból a fűtési 

fogyasztók száma (db) 339 362  365 
Összes elszállított települési szilárd 

hulladék (tonna) 557,2 505,6  605 
A lakosságtól elszállított települési szilárd 

hulladék (tonna) 503,4 465,5  557 
Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont 

lakások száma (db) 554 554  555 
 
Forrás: KSH 2010. évi adatbázisa és 2012. évi önkormányzati adatok 
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Lakhatás helyzete 
 
A hajléktalanok becsült száma a településen: 0 
 
Az időskorúak lakhatási helyzete a települési viszonylatban jónak mondható. A településen van 
idősek otthona és nyugdíjasok klubja. 
 
 
Lakásállomány 

év 
összes 

lakásállom
ány (db) 

  
bérlakás 
állomány 

(db) 
  

szociális 
lakásállom

ány (db) 
  

egyéb 
lakáscé

lra 
haszná
lt nem 
lakáscé

lú 
ingatla

nok 
(db) 

  

    

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülmény
eket 

biztosító 
lakások 
száma 

  

ebből 
elégtelen 
lakhatási 
körülmé
nyeket 

biztosító 
lakások 
száma 

  

ebből 
elégtelen 
lakhatási 
körülmé
nyeket 

biztosító 
lakások 
száma 

  

ebből 
elégtele

n 
lakhatá

si 
körülm
ényeke

t 
biztosít

ó 
lakáso

k 
száma 

2008 638 0  
  
3 

 0  0 0   0 0  

2009 638  0  3  0  0  0  0  0 

2010 638  0  3  0  0  0  0  0 

2011 638  0  3  0  0  0  0  0 

2012  641  0  3  0  0  0 0   0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, 
önkormányzati adatok       
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A lakosság szinte teljes egészében saját tulajdonú lakásban él. Az önkormányzat 3 bérlakással 
rendelkezik, szociális bérlakás nincs az önkormányzat tulajdonában. A bérlakásokban 6 fő él. 
 
Településünkön négy bérlakás épült a Széchényi Program keretein belül, amelyből három lakott egy 
üresen áll jelenleg. Az Önkormányzat rendelkezik még öt szolgálati lakással, amelyből három lakás 
lakott kettő pedig üresen áll. 
Nem lakáscéljára használt ingatlan nincs a településen. 
 
 Támogatásban részesülők  
 

 

   

    
    
    

    
    
    
    

    
    
    

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
 

   
 
Az önkormányzat lakásfenntartási támogatással segíti a rászorulókat 
A lakásfenntartási támogatásban részesülők száma évről évre emelkedő tendenciát mutat. 
Adósságcsökkentési támogatásban a településen senki nem részesült, mivel ilyen jellegű 
szolgáltatást nem végez a település. Külterületeken és nem lakóövezetben nem laknak a 
községünkben, lakások sem helyezkednek ott el.  
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3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 
 

a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése, 
megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való 
hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.) 
 
A szegregált lakókörnyezet bemutatása  
A településen 2 szegregált lakókörnyezet található:  

 
Szegregátum 1.  
Rákóczi u. Temető u., Akácfa u. József A. u. Úttörő u. Gelsi u. Csonka u., Szőlő u., Kossuth u., 
Arany J. u., Iskola u. 

 
Szegregátum 2.  
Bartók B. u., Rózsa F. u. Vöröscsillag u. 

 
A szegregátumok teljes területén aszfaltozott útburkolat van, kivéve a Temető, az Akácfa utcát és az 
Arany J. u. egy részét, ahol a telepi lakosság kis hányada él. Burkolt járdarendszer a 
szegregátumokon belül ki van építve, egyedül az előbb jelzett bekötő utakon nincs.  

 
A szegregátum megközelítése, a szegregátumból a városközpontba és más településre az eljutás 
viszonylag egyszerű, a vasútállomás 10 percre van, a csatolt térképen is látható, valamint a 
buszmegálló is 10 perc alatt elérhető. Helyi tömegközlekedés nincs, azonban települések közötti 
járat megtalálható. Mivel majdnem végig burkolt út található a szegregátum területén, ezért 
kerékpárral is elérhető távolságban van a település központjától. Nehézséget esetlegesen a bekötő 
utak egy részénél tapasztalunk, ahol kis szakaszban hiányzik a burkolat, itt esős időben nehezebb az 
elérés. 

 
A vezetékes infrastruktúrát tekintve az elektromos hálózat, az ivóvízvezeték és gázhálózat kiépített 
a szegregátumok teljes területén, azonban az ivóvíz és a gáz esetében az utcai fővezetékről a 
lakóházakba való becsatlakozásról már nem minden esetben gondoskodtak az ott élő családok, ami 
nyilván a szegénységre visszavezethető.  

 
Az elektromos áram használata a szolgáltatónál való több ezer forintos díjtartozások miatt 
korlátozva van több lakóház esetében. Az önkormányzattól szociális ellátásban részesülők védendő 
fogyasztóként lehetőséget kapnak a szolgáltatótól a hátralékuk részletekben történő rendezésére. 
Már a telep felén kártyás készülék került elhelyezésre, amely a hátralékok felgyülemlését 
akadályozza.  

 
Gázzal egyáltalán nem fűtenek, fával tüzelnek, illetve néhány esetben áramot használnak. 

 
A vízbekötés ellenére sokan alig használnak a lakásban vizet, sokszor a közkútról hoznak vizet 
melegíteni.  

 
A telefonszolgáltatást a háztartások kb. 70%-nál (becsült adat) személyes mobiltelefonokkal veszik 
igénybe a lakosok.  
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Internethasználatra a lakóházaknál önállóan is van lehetőség, és ahogy a gyermekek 
megismerkednek az internet lehetőségeivel, a háztartásba bekerül egy régi számítógép és 
internetlehetőség is a családok nagy részénél. 
 

b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői 
(pl. életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek aránya, stb.) 
 A romák becsült aránya az állandó népességen belül 60%. Ez az arány a 15-18 év közötti 
gyermekek esetében 58%, a 3-18 évesek között 76%, ami folyamatosan növekvő tendenciát mutat. 
Elsősorban szociális ellátásokból élnek GYES, családi pótlék, foglalkozást helyettesítő támogatás, 
közcélú foglalkoztatás 
 
 A családi állapotukra jellemző, hogy nagy többségben nem törvényesítik az együttélés formáját, 
hiszen legnagyobb számban élettársi kapcsolatban élnek. Emellett jellemző a magasabb 
gyereklétszám, amely növeli a munka nélkül eltartottak számát. 
 
A településen a legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat, a közmunka, jelenleg a 
közfoglalkoztatás, illetve intézményei révén. A munkanélküliek jelentős része aluliskolázott, így 
munkába helyezésük az esetleges képzés mellett is kevés eséllyel biztosítható. Vannak, akik nem is 
keresik a munkalehetőséget, inkább a segélyből és a gyermekek után járó juttatásokból tartják fenn 
magukat, ezt támasztja alá a településen végzett kérdőíves felmérés is, ahol látható, hogy a 
megkérdezettek nagy része háztartásbeli, vagy GYES-em, GYED-en van.  
 
Az 1. számú szegregátumban 140 lakás található, amelyben 886 fő él jelenleg. A szegregátum 
projekt által kiválasztott részén 18 lakás található, amelyekben közel 130 fő él. A lakásokban 
illemhelyiség található, szinte kivétel nélkül, azonban jellemzően külső árnyékszék, a 
szegregátumban néhány helyen van csak belső wc, általában azoknál a családoknál, ahol nem okoz 
problémát a vízdíj fizetése. A lakások többségében alacsony komfortfokozatúak, de komfort 
nélküliek is megtalálhatóak a területen. Jellemző, hogy a kiépítettség alapján összkomfortos lakások 
esetében sem használják ki a kiépített infrastruktúrát amiatt, mert nincs jövedelmük, amiből 
fizethetnék a közüzemi díjakat.  
 
A megépült lakások 2-3 szobásak, amelyek sokszor nem biztosítottak megfelelő körülményeket a 
kibővült családoknak, több család az építkezést követően értékesítette az építési anyagokat, 
családjával együtt rokonaikhoz költöztek, ebből tartották fent magukat néhány hónapig.  

 
Emellett az ekkor épült házak az akkor vállalt gyermeklétszámra épültek, de az évek során a 
gyermekek is ott maradtak, és ott alapítottak családot. Így a telepen található olyan lakás is, 
amelyben jelenleg 30 fő van bejelentve. A bővülés miatt megfigyelhető az is, hogy 
toldaléképületeket próbáltak meg készíteni sokszor vályogtéglából, természetesen az építési 
szabályokat figyelmen kívül hagyva, amely sokszor bírsághoz, bontáshoz is vezetett. A meglévő 
toldalékok sem minden esetben elégítik ki a megfelelő követelményeket, de kiegészítő teret 
biztosítanak a család részére. A telkek mindemellett alkalmasak további bővítésre, azaz szabályos 
toldaléképítményekkel bővíthető lenne a lakások hasznos tere. 

  
A nehéz szociális helyzet és a telepes múltból fakadó igénytelenség miatt a szegregátumokban lévő 
utcák is, és a porták is küllemükben, gondozottságukban a település többi utcájától sivárabb képet 
kapunk.  
 
Szegregációval veszélyeztetett területek, ott találhatóak, ahol elmagányosodott, idős kis értékű 
lakások vannak. Ezek az utcák a szegregátumok mellett vannak, nem külön állóak.  
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A szegregátumok környékén lévő lakásokra más helyről nincs érdeklődő, mivel Nyírmihálydiban 
nem jellemző az áttelepülés a szomszédos településekről.  
 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   
 
Kötelező jellegű népegészségügyi szűrések már nem léteznek. A behívóleveles szűrések ajánlottak. 
Kötelezően elrendelt szűrővizsgálat járványügyi indokkal lehetséges, ezek nem tartoznak a 
népegészségügyi szűrések közé. 
A helyi önkormányzat az egészségvédelemmel kapcsolatos ismeretek terjesztésében, a helyi 
társadalom egészségtudatos attitűdjének formálásában közvetlenül nem vállal szerepet. A hatékony 
egészségvédelem hangsúlyos eleme az önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények 
nevelési, oktatási programjának. Az önkormányzat által biztosított közétkeztetés megfelel az érintett 
korosztály egészséges étrendjére vonatkozó elvárásoknak. A 0-18 éves roma korosztály körében az 
alultápláltság nem jellemző probléma. 

 
Az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés biztosított. 

 
Orvosi ellátás 
 

  

Felnőttek és gyermekek 
részére szervezett háziorvosi 

szolgálatok száma 

Csak felnőttek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgáltatások száma 

házi gyermekorvosok által 
ellátott szolgálatok száma 

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

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
Az orvosi, egészségügyi ellátást, illetve annak változását mutatja be a táblázat, mely szintén 
lényeges adat az adott település infrastruktúrájának és szolgáltatásainak vonatkozásában. 
 
Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma  

  
közgyógyellátási igazolvánnyal 

rendelkezők száma 
2008 123 
2009 66 
2010 127 
2011 54 
2012 52 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
Ápolási díjban részesítettek száma 

  ápolási díjban részesítettek száma 
2008 35 
2009 30 
2010 29 
2011 38 
2012 35 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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Háziorvosi Szolgálat 
4363 Nyírmihálydi, Zrínyi u. 7. 
Ellátott feladat: háziorvosi szolgálat biztosítása a községben, iskolaorvosi ellátás. Vállalkozás 
keretében a Perneczky Háziorvosi Szolgáltató Betéti Társaság Bt. látja el. 
 
 
Fogorvosi alapellátás 
4363 Nyírmihálydi, Petőfi út 4. 
Ellátott feladat: fogorvosi alapellátás biztosítása, iskolaorvosi ellátás. Vállalkozás keretében a 
Marmaros Dent Kft. látja el. 
 
Az életminőség javítását és egészségfejlesztést szolgáló intézkedések (Eütv.) biztosítottak 
Nyírmihálydiban. A család- és nővédelmi gondozás (Eütv., családtervezés, fogamzás előtti 
gondozás, genetikai tanácsadás, várandós szoptatós anya gondozása) a védőnői feladatellátás 
keretében biztosított a településen. Az ifjúsági egészségügyi gondozás speciális feladatainak ellátása 
(Eütv.) a kistérségben biztosított.   
Egészségügyi szakellátás helyben nem biztosított. Ezeket az ellátásokat a megyeközpontban, 
Nyíregyházán lehet igénybe venni. 
 
Legfőbb érték az egészség, ezért fontos már gyermekkorban elkezdeni az egészségtelen életmód 
elleni küzdelmet, az egészségnevelést. Az elhízás, a betegségek megelőzése és az egészségtudatos 
magatartás kialakítása érdekében folytatjuk az egészségmegőrző szűrőprogramokat, melyek célja az 
iskolások és a felnőttek egészségi állapotának, élettani, fizikai terhelhetőségének vizsgálata.  
Tüdő szűrés, gerinc szűrés, fejlődési rendellenességben szenvedő gyerekek szűrése.   
Az egészségügy színvonalas működtetésének feltételeit tovább kívánjuk fejleszteni. 
 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 
 
Fejlesztés és rehabilitációs ellátás hozzánk legközelebbi központja Nyírbátorban van. 
 
A nemzetközi és a hazai kutatások eredményei alapján feltételezhető, hogy a magyar lakosság 
kirívóan rossz egészségi állapotáért különböző tényezők lehetnek felelősek: 

- Az egészséget közvetlenül befolyásoló egészségkárosító tényezők: a túlzott alkohol 
fogyasztás, a dohányzás, az egészségtelen táplálkozás, a mozgás hiánya, a stressz is 
fokozottan vannak jelen kistérségünkben. 

- A helytelen egészségmagatartás hátterében jó részt az egészségnevelés és egészségfejlesztés 
hiányosságai az e célokra fordított összegek elégtelensége valamint az egészséges 
életmódhoz szükséges információkhoz, termékekhez, szolgáltatásokhoz, sportolási 
lehetőségekhez korlátozott hozzáférés állnak. Az egészséges életmódot választás további 
akadálya a helyes döntéshez szükséges ismeretek és a kellő motiváció hiánya. Az egyént érő 
stressz az általános érték és bizalomhiány, a támogató közösségek az emberi szolidarítás 
gyakori hiánya, a kapcsolatokat sokszor romboló kommunikációs kultúra, negatív 
gondolkodás, az emberek közti ellentéteket szító közhangulat, a széles körű stigma és 
diszkrimináció egyaránt hozzájárul a lelki és testi épségünk megromlásához. A fokozott 
stressz nemcsak lelki betegséghez vezet. A depresszió és a stressz közvetlenül járul hozzá 
testi betegségek kiváltásához és rosszabbodásához. A környezeti stresszek hatásai pedig gén-
környezet kölcsönhatás révén a következő generációknak is átadódnak. Ezt ma már a 
tudományos kutatások is alátámasztják. 
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A társadalomkülönböző csoportjainak egészségi állapota közötti eltéréseket - leszámítva az életkori 
és nemi különbségeket gazdasági egyenlőtlenségek okozzák. A népegészségügyi program 10 éves 
célkitűzése a népesség várható élettartamának közelítése az EU értékeihez. Jelenleg a várható 
élettartam 78, a nőknél 76 év. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha az Eu 15 és V3 országainak 2000-es évek elején készített rangsorait nézzük, hazánk az 
elkerülhető halálozás tekintetében a nők esetében az utolsó előtti, a férfiak esetében az utolsó 
helyen áll. Az EU országokéhoz viszonyított magasabb halandósággal összhangban a betegségek 
előfordulását tekintve is nagy az elmaradásunk. 
Az elkerülhető halálozás kistérségi egyenlőtlensége szoros összefüggést mutat a kistérségek 
társadalmi gazdasági helyzetével. Van olyan statisztikai adat, mely szerint a deprivált 
kistérségekben a nők elkerülhető halálozása 40%-al, a férfiak esetében 60%-al haladta meg a 
legjobb helyzetű kistérségekben élőkét. 
 
Pályázatunk alapját a 2010-ben zsűrizett és az NFÜ által jóváhagyott Magnólia program képezi, 
fókuszában a kistérség általános és középiskolás tanulói. 
 
Az 1-4. osztályos, 5-8. osztályos általános iskolai tanulók és a 9-12. osztályos középiskolai tanulók 
életkori sajátosságai figyelembevétele mellett a projekt célja, hogy: 

•  a tanulók az életben feltétlenül szükséges egészségügyi tennivalókat elsajátítsák, gyakorlati 
felkészítésben részesüljenek 

•  legyenek ismereteik a saját sérüléseikkel kapcsolatos teendőkről 
•  valósuljon meg ennek a magatartásformának a belsővé válása 
•  ismerjék meg az emberi test felépítését, szerveinek működésmódját, károsodásukat 

megelőző tudnivalókat 
•  kritikával mérlegeljék a káros szenvedélyeket, az egészségtelen magatartást, felelőtlen 

partneri viszony következményeit, a szabados szexuális élet egészségromboló hatását – 
Kortárssegítő program keretében  

•  ismerjék az alapvető életszükségletek kielégítésének módját, az egészséges táplálkozás, 
ruházkodás, a mozgás egészségmegtartó hatását 

•  legyenek tájékozottak a leggyakrabban előforduló betegségekről, a járványos és civilizációs 
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betegségekről, azok okairól és megelőzési lehetőségeiről.  
 

 
A Nyírbátori kistérség tanulóinak létszáma: 
 

Általános iskola alsó tagozat (1-4. o.) 2038 fő 
Általános iskola felső tagozat (5-8. o.) 2149 fő 
Középiskola 1386 fő 

 
 
Az általános iskolai tanulók létszáma 4187 fő, a középiskolás tanulók létszáma 1386 fő. 
A Nyírbátori kistérség hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók létszáma: 
 
 
 
 
  
A középiskolás tanulók létszáma 1386 fő. 
A középiskolai hátrányos helyzetű tanulók létszáma: 
 

Képzési típus HH HHH 
szakképző iskola 148 43 
szakiskola 393 256 
gimnázium 25 14 

 
 
Ebből szakképző iskolás hátrányos helyzetű 148 fő, HHH 43 fő. 
Szakiskolai tanulók közül 393 fő a HH, ezen belül 256 fő a HHH tanulók száma. 
A gimnáziumi tanulók közül 25 fő hátrányos helyzetű, ebből 14 fő a HHH helyzetű tanulók. 
 
Az egészséget károsító tényezők feltérképezéséhez kérdőíves felmérést végeztünk a térség általános 
és középiskoláiban. 45 alsó, 45 felső tagozatos valamint 44 középiskolás tanuló töltött ki anonim 
kérdőívet. 
Kérdéseinkkel a dohányzásra az alkohol és drogfogyasztásra a táplálkozási szokásaikra az aktív 
testmozgásra valamint a szabadidő eltöltésére kérdeztünk rá. 
 
                                    A szenvedélybetegségek gyakorisága a tanulók körében 
Alsó tagozat: 

 még nem 
egyszer 
próbálta 

már többször 
próbáltam csak buliban rendszeresen 

Dohányzás 86,66% 8,88% 2,22% 0% 0% 
Alkohol 62,22% 22,22% 13,33% 0% 0% 
Kábítószer 97,77% 2,22% 0% 0% 0% 

 
 
Felső tagozat: 

 még nem 
egyszer 
próbálta 

már többször 
próbáltam rendszeresen csak buliban 

dohányzás 63,63% 13,63% 13,63% 11,36% 0,00% 
alkohol 54,54% 20,45% 15,90% 2,72% 4,54% 
kábítószer 97,72% 2,72% 0,00% 0,00% 0,00% 

HH HHH Nem hátrányos helyzetű 
3123 fő 1939 fő 1064 fő 
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Középiskola: 

 
még 
nem egyszer próbálta 

már többször 
próbáltam rendszeresen 

csak ha 
szórakozom 

Dohányzás 36,36% 34,09% 25,00% 7% 0% 
Alkohol 11,36% 20,45% 25,00% 2% 39% 
Kábítószer 88,63% 6,81% 2% 0% 0% 

 
A fenti adatok alapján megállapítható, hogy az életkor előrehaladtával csökken azok száma akik 
még soha nem dohányoztak és nem volt olyan tanuló aki nem cigarettázott volna. A kapott 
eredmény meglepetést okozott abból a szempontból, hogy a felső tagozatos diákok közül nagyobb 
arányban voltak azok, akik rendszeresen dohányoznak – szemben a középiskolás válaszadóktól 
„várt válaszokkal” 
 
Alkoholfogyasztás tekintetében nagyon kicsi a különbség alsó és felső tagozatosok eredményei 
között, a középiskolásoknak mindössze 11,36%-uk az aki még soha nem ivott alkoholt. A 
rendszeres fogyasztást illetően azonban meglepőek a válaszok: mindössze 0.72%-a a különbség a 
felső tagozatosok és a középiskolások válaszai között. 
 
A drogfogyasztást vizsgálva bevallottan mindannyian egyszer már kipróbáltak valamilyen 
kábítószert, de rendszeresen nem és szórakozás alkalmával sem élnek vele. 
 
A táplálkozásra adott válaszok, mivel a magyar lakosság kevés rost tartalmú ételt, zöldséget, 
gyümölcsöt fogyaszt a lakosság nagy része túlsúlyos vagy elhízott, sajnos a gyerekek körében is 
egyre több a túlsúlyos és az elhízott gyerek. 
 
A tanulók étkezési szokásai élelmiszer típusonként: 
Alsó tagozat: 

 
 
Felső tagozat: 
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Középiskola:       
                                   

 
 
A kérdőíveket értékelve érdekes válaszokat kaptak az elemzők az egyes élelmiszertípusok 
fogyasztására vonatkozóan: 

- a tanulók többsége valószínűleg tudja, hogy milyen ártalmas a kóla, a chips, az energiaital, 
az édességek rendszeres fogyasztása és azt is tudják, hogy sokkal több halat, zöldséget, 
gyümölcsöt kellene fogyasztaniuk. Ezt magyarázza, hogy a példaként a másodszor említett 
élelmiszerek fogyasztása messze elmarad az ideális mennyiségtől. 

 
Országos felmérések mutatják, hogy a felnőtt lakosság 10 percnél több időt nem tölt szabadidős 
testmozgással. A gyerekek válaszai a mozgást és a szabadidő eltöltését illetően irreálisak voltak, 
valószínűleg tudják, hogy sokat kellene mozogniuk de sajnos a valóság nem ezt tükrözi.  
A program megvalósítása szempontjából fontos, hogy a témákban jártas szakemberekkel 
történjenek meg a képzések, fórumok, előadások. 

 
A program keretén belül kistérségi egészségfejlesztési tervet készítettek. 
 
Az egészségfejlesztési terv elkészítéséhez külső szakértőket vontak be.  Beadási határidő: 2013. 
március volt. 
Az előkészítés során 2012. szeptember-október hónapokban a kistérség 5 „mikrokörzetében (az 
aláhúzottak a „központok”) 
1.  Nyírlugos-Nyírbéltek- Ömböly-Penészlek 
2.  Encsencs-Piricse-Nyírvasvári-Nyírpilis-Nyírcsászári-Terem-Bátorliget 
3.  Nyírmihálydi-Nyírgelse- Nyírbogát-Kisléta 
4.   Máriapócs-Pócspetri- Nyírderzs-Nyírgyulaj 
5.   Nyírbátor  
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- egészségfórumot hívtak össze, ahová meghívták az adott körzetek településeinek polgármestereit, 
jegyzőit, iskola, óvoda, esetleg bölcsőde vezetőit, a házi orvosokat, védőnőket, szociális 
szakembereket. Tájékoztatták őket a programról és a feladatról: kistérségi egészségfejlesztési terv 
elkészítése. A fórumok résztvevői delegáltakat választottak a Kistérségi Egészségtanácsba, amely a 
továbbiakban az egészségfejlesztési terv kidolgozásában, az abban foglaltaknak a megvalósításában 
vesz részt. Az egészségtanács negyedévente ül össze és vitatja meg az éppen aktuális kérdéseket. 

 
Az egészségfejlesztési terv kötelezően megvalósítandó elemei: bölcsődei nevelés-gondozás 
szakmai program, óvodai egészségfejlesztési terv, iskolai egészségnevelési pedagógiai program. 5 
helyszínen egészség fórumot hívtak össze. A fórumokon delegáltakat választottak a kistérségi 
egészségtanácsba, akik a továbbiakban a program ideje alatt aktívan részt vesznek az 
egészségfejlesztési terv kidolgozásában. Az egészségtanács negyedévente ül össze. 
 
 
 
Cselekvési programok részletezése tevékenységenként: 
A pályázatban kötelezően előírt cselekvési programok a következők:  
1) Az egészséges táplálkozás, illetve energiaegyensúly (táplálkozás és testmozgásegyensúlya) 
megtartása, és/vagy visszaállítása érdekében kidolgozott programok megvalósítása, melyek 
eredményesen befolyásolják többek között a megfelelő folyadékfogyasztást, a túlzott só- és energia 
bevitelt 
2) A lakosság rendszeres testmozgását elősegítő szabadidős programok megvalósítása 
3) Dohányzást, alkohol- és drogfogyasztást megelőző tudományosan megalapozott módszereket és 
eszközöket alkalmazó programok megvalósítása 
4) A lelki egészség védelmére/megőrzésére irányuló egészségfejlesztési és megelőzési programok 
megvalósítása 
5, Az életvezetési kompetenciák fejlesztését célzó programok megvalósítása 
6, A családi életre való felkészülést támogató programok megvalósítása 
7) A biztonságos szexuális életre való nevelést segítő programok megvalósítása 
8) Elsősegély nyújtási és baleset megelőzési programok megvalósítása 

 
Programjaikat ezekre a pontokra építették az alábbiak szerint: 
1. Települési egészség napok (testmozgás, egészséges táplálkozás, ingyenes szűrő vizsgálatok) 
2013-ban. 
Település teljes lakossága számára. 
Helyszínek:Nyírbátor, Nyírbogát, Nyírbéltek, Máriapócs, Piricse 

 
2. Iskolai egészség napok 5 településen: egész napos rendezvény (testmozgás, egészséges 
táplálkozás) 
Helyszínek: Pócspetri, Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírbátor (2 középiskola) 

 
3. 10 előadásból álló előadássorozat megtartása 7 iskolában  
2012. november 2014. január között 5 helyszínen, a kistérség 5 „mikro körzetében” 1-1 település 
iskolájában megtartott 10 előadásból álló előadássorozat megtartása, külön az 1-4. osztályosoknak, 
külön az általános iskola 5-8. osztályosainak, illetve a kistérség 2 középiskolájában 9-12. 
osztályosok részére. Összesen 7 helyszínen 120 óra, - ezek témái érintik a cselekvési programok 
széles körét - amelyből az egészséges táplálkozással kapcsolatos előadások az alábbiak szerint 
alakulnak:  

• Tervezett helyszínek: Nyírbogát , Máriapócs, Piricse, Nyírbéltek, Nyírbátor – Zrínyi úti 
intézményegység, Bethlen Gábor Szakközépiskola, Báthory István Gimnázium 
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4. Kistérségi nagyrendezvények: 3 előadás neves hazai szakemberek részvételével:  
• Dr. Csernus Imre 

• Dr. Zacher Gábor 

• Dr. Tari Annamária  

5. Kerékpár túra 2 alkalommal:  
• Nyírbátor- Máriapócs-Nyírbátor 

• Nyírbátor- Bátorliget-Nyírbátor 

6. Kortárs segítő csoportok képzése: 4 csoport (2 csoport 7. – 8. osztályos tanulók)  
                                (2 csoport középiskolás tanulók részvételével)  

7. Csecsemőgondozás szakkör (30 óra elmélet, gyakorlat) 
- Magyar Vöröskereszt szervezésével  

• Helyszínek:  Kisléta, Encsencs, Nyírgyulaj, Nyírbátor 2 általános iskolája 

8. Elsősegélynyújtás szakkör: (30 óra elmélet, gyakorlat) 
- Magyar Vöröskereszt szervezésével  

• Helyszínek: Nyírlugos, Nyírgyulaj, Encsencs, Báthory István Gimnázium , Nyírbátor 
Hunyadi Mátyás Általános Iskola  

Az egészséget a mindennapi élet alakítja, melynek szintereit a család lakóhelye, a helyi közösség, a 
munkahely, az iskola és az egyéb társadalmi intézmények alkotják. Az egészséges életre való 
felkészítés beruházás a jövőben, hisz az általunk megcélzott korosztály egészségmagatartása 
határozza meg a jövő felnőtt lakosságának egészségi állapotát a jövő munkaerejének minősségét. 
Ezért az egészségnevelés és egészségfejlesztés kiemelt célpontjai az iskoláskorú gyermekek és 
fiatalok körükben a legjobbak a kedvező változás esélyei, ez kedvező hatással lehet a család 
egészére is.  
A projekt megvalósítása elősegítheti, hogy csökkenjen, illetve kiegyenlítődjön az a különbség, 
amely a hátrányos helyzetű kistérségekben élő gyermekek számára esélyegyenlőséget biztosíthat 
egy magasabb szintű életvitelre, életmódra.  
 
Sportprogramokhoz való hozzáférés  
 
Testnevelés a közoktatási intézményekben 
Továbbra is támogatjuk a mindennapos testnevelés megvalósítását. Folytatjuk az óvodák udvarán a 
játszóeszközök pótlását, cseréjét, fejlesztését. Folyamatos feladatunk a tornaterem és sportpályák 
felújítása, korszerűsítése.  
 
Diáksport 
 
Községünkben az egészséges életmódra nevelés és a testnevelés személyi és tárgyi feltételei 
biztosítottak (sportpálya, kispálya, tornaterem). Továbbra is biztosítjuk az intézményi diáksport 
szervezett működését, a tömegsport jellegű foglalkozások szervezését.    
 
Sportegyesületek 
A község sportéletében kiemelkedő feladatokat vállaló sportegyesület a civil szervezetekre 
vonatkozó jogszabályok szerint támogatjuk.  
 
Infrastruktúrafejlesztés 
A település sportlétesítményének, sportpályájának folyamatosan korszerűsítése.  
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Feladat: 
Elősegítjük a testnevelésórák tartalmának modernizálását előadások, továbbképzések, 
bemutatóórák, konzultációk keretében. 
 
 
 
Sportpálya fejlesztése, sportöltöző kialakítása pályázati projekt 
Projekt elnevezése: 
Sportpálya fejlesztése, sportöltöző és lelátó építése 
Projekt leírása: 
A nyírmihálydi sportpálya mellett öltözők és lelátó építése. A beruházás vázlatterve még nem 
készült el, kidolgozása folyamatban van, ám a terület elő van készítve a beruházás fogadására. 
A sportpálya fejlesztése természetesen nem állhat meg, a sportpálya egyéb hasznosításának 
lehetőségét is ki kellene dolgozni. Érdemes átgondolni, hogy a versenysport mellett hogyan 
használható fel a sportpálya közösségi sportolás céljára, esetleg utánpótlás képzésre. 
Projekt célja, indikátorok: 
Öltözők és lelátók építése 
Projekt megvalósításának ideje: 
2011-2012 
Projekt megvalósításának tervezett költsége: 
20 millió forint 
Bevonandó partnerek: 
Pályázati forrás 

 
 
Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosított az idős, 
elmagányosodott emberek részére,  házi segítségnyújtás, és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
formájában.  
A házi segítségnyújtást  1 fő végzi, a jelzőrendszeres házi gondozást 2 fő végzi községünkben. 
Az önkormányzat által üzemeltetett konyha biztosítja a szociális étkeztetést. 
nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú kistérségi Társulás keretében végzi a jelzőrendszeres házi 
gondozást, a házi segítségnyújtást és a családsegítést. 

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 
szolgáltatások nyújtásakor 
A szolgáltatások nyújtásakor nem sértjük meg az egyenlő bánásmód követelményét. 
 
Jelen van a pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az 
egészségügyi ellátórendszer keretein belül. 
Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultak azok a szülők a gyermekeik jogán akiknek az 
egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 130%-át jelen esetben a 37.050,- Ft-
ot, valamint egyedül álló esetén az öregségi nyugdíj 140 %-át, amely jelen esetben 39.900,- Ft. Az 
akinek munkahelye van erre a támogatásra nem jogosult. A rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermek étkeztetése során 50  %-os támogatásra jogosult. A halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermek étkeztetése ingyenes. Halmozottan hátrányos az a gyermek ahol a szülő 
nyilatkozik, hogy nincs több iskolai végzettsége mint a nyolc általános iskola és jogosult a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre is. 2008 évtől ingyenes nyári étkeztetésben részesülnek 
a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek.  
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3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 
 
A közösségi élet színterei, fórumai 
 

Minden évben az Önkormányzat a civil szervezeteknek főzőversenyt szervez a községben, ezzel 
honorálja az önkéntes munkájukat.  
Az Önkormányzat minden év augusztus hónapjában falunapot tart. Ezen mindenki részt vehet, aki a 
közösségi életben részt kíván venni. A gyerekek különböző sport játékokon vehetnek részt, 
összemérhetik ügyességüket. 
A rendezvényen mindig fellép a Nyírmihálydi Asszonykórus, hogy színvonalasabbá tegye a 
falunapot.    
A Nyugdíjasok Klubja az időseket próbálja összetartani, hogy ne érezzék magukat olyan egyedül.   
Nagyon sokan egyedül élnek a faluban, gyermekeik elköltöztek és ezáltal elmagányosodtak.  
 
Településünkön három templom található: görögkatólikus, rómaikatólikus és a református templom. 
A református templom műemléknek van nyilvánítva. 
 
Teleház is működik a községben. Itt internet hozzáférés található azok számára, akik igénylik a 
szolgáltatást.     
 

Közösségi együttélés jellemzői, hogy nincsenek etnikai konfliktusok. 
 

Az Önkormányzat élelmiszer adománnyal, a gyermekjóléti szolgálat ruha adománnyal segíti a 
rászorulókat.  
A „Minden Gyerek Lakjon Jól!” Alapítvány 2013-es akciójában való részvételéhez 

2011-ben és 2012-ben a Minden Gyerek Lakjon Jól Alapítvány az ország 47 leghátrányosabb 
helyzetű kistérségében 506 településen közel 30000 halmozottan hátrányos helyzetű többgyerekes 
család számára biztosított az egész évi zöldség és fehérje szükségletükhöz szükséges vetőmagot és 
kishaszonállatot. 

Az önkormányzati beszámolók alapján a 2011-ben a családok 81%-a, 2012-ben a családok 75%-a 
sikerrel élt ezzel a lehetőséggel. Mi több, megtartott annyi kishaszonállatot, ami a gyerekek fehérje 
szükségletét idén is biztosítani tudja.  

2013-ban Nyírmihálydi Községben is kaptak a halmozottan hátrányos családok vetőmagot és 
kishaszonállatot. 

 
 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 
 
Nyírmihálydiban van roma kisebbségi önkormányzat. Négy főből áll. Az önkormányzat tisztviselői 
jártasak a romák esélyegyenlőségének biztosításával kapcsolatos kérdésekben.  
A helyi önkormányzatnál nincs az esélyegyenlőségi feladatokra kijelölt, és az ezen a területen 
képzett szakember. 
Az elmúlt években nem fordult elő a településen a romákat ért, feltételezhetően rasszista indítékú 
támadás, inzultus. A romák és nem romák között erőszakba torkolló konfliktus sem volt. Az 
önkormányzat nem működtet olyan panaszkezelési eljárásokat, amelyek a településen a romák 
elleni diszkrimináció eseteinek feltárását és a jogsértések elszenvedőinek számára jóvátételt 
biztosítanak. Az önkormányzat kommunikációjában tudatosan fellép a helyi társadalom esetleges 
előítéletességével, cigányellenességével 
szemben. 
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A közpolitika helyi képviselői, döntéshozói megnyilvánulásaikkal elősegítik a kisebbségeket védő 
alkotmányos értékek érvényesülését és a társadalmi szolidaritást, ösztönzik a többség és a romák 
közötti hatékony együttműködést.  
 
A Közösségi Beavatkozási terv Nyírmihálydi település komplex telepfejlesztését célozza. A 
település  népességéből összesen 1016 fő lakik 2 szegregátum területén. A program elsődlegesen a 
szegregátumok, azon belül is az 1. szegregátum kiválasztott utcája lakóinak szemléletformálására 
irányul, komplex megközelítést alkalmazva, azonban a település egységességét erősítve a 
szegregálódás mértékének csökkentését célozva a település teljes lakossága számára biztosít olyan 
akciókat, amelyek növelik az elfogadást.  
A projekt kezdete 2013. március 1. befejezése 2015. április 30., a résztvevő célcsoport ( a bevont 
szegregátum, a Rákóczi utca 5-39. lakosságának száma) 130 fő, a 3-45 éves korosztály létszáma: 75 
fő, egyéni fejlesztési terv 45 főről készül (60%).  
A projekt keretén belül kialakításra kerül a település központjában, a szegregátumtól 900 méterre 
egy Csillagközpont, illetve a kiválasztott szegregátum területén 1 Csillagpont, melyek a tervezett 
szolgáltatásokhoz és programokhoz biztosítanak helyet. Ezeken a helyeken a projekt által biztosított 
a szolgáltatásokhoz szükséges szakmai humánerőforrás a projekt teljes időtartama alatt.  
 
A program célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű 
emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése oly módon, hogy 
megteremtődjenek a felzárkózás esélyei minden olyan személy számára, aki maga is motivált, vagy 
motiválható és részese kíván lenni a változásoknak. 
 
Részcélok:  
1. A telepszerű lakókörnyezetben élők szociális, közösségi, oktatási, képzési, egészségügyi és 
munkaerőpiaci szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása, a településen Csillag-Cserhaj 
Központ (továbbiakban: Csillagház), illetve a szegregátumok területén Csillagpontok kialakításával 
és szakszerű működtetésével, állandó, telepen jelen levő szociális munkával.  

 

2. A társadalmi felzárkóztatást növelő, különösen az oktatási-nevelési, képzési és foglalkoztatási 
programokba bekapcsolódó személyek számának növelése.  

 

3. A projektben résztvevők képzettségi szintjének, foglalkoztatásának, önfoglalkoztatásuk, 
önellátásuk növelése, háztartásuk gazdaságosabb vezetése.  

 

4. A telepszerű környezetben gyerekek foglalkoztatását, óvodai felkészítését célzó óvodai 
kiegészítő program megvalósítása, hagyományőrző, zenetanulási, kreatív tevékenységekkel 
kiegészítve. 

 

5. A projektben résztvevő általános iskolás korosztály iskolai előrehaladási esélyeinek növelése, 
tanulmányi eredményeik, továbbtanulási esélyeik és szabadidő eltöltési lehetőségeinek javítása 
tanórán kívüli felzárkóztató programmal.  

 
6. Ifjúsági közösségfejlesztés a sport eszközeivel az egészséges nemzedék felnövekedéséért, 
valamint a zenei kompetenciák fejlesztése.  

 

7. Az ifjúság és a középkorúak egészség-, környezet- és természettudatos gondolkodásának 
elősegítése, azok iránti fogékonyság növelése, a szebb és tisztább településkép kialakítására és 
megőrzésére ösztönzés. 
Jelenleg ez a projekt még elbírálás alatt van 
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3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

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

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Aluliskolázottságuk miatt nehezen tudnak 
elhelyezkedni a munkaerő piacon 

 Szakmák képzetségek megszerzése pályázatok 
útján.  
Szakma szerzése nők és férfiak körében egyaránt. 
Nők körében: gazdasszony képzés, szociális 
asszisztens, mezőgazdasági munkatárs, kertész 
Férfiak körében: faipari munkás, mezőgazdasági 
munkás, kertész 

Romák/ mélyszegénységben élők 
felzárkóztatása 

 igényfelmérés  
  megfelelő képzés tanácsadás kiválasztása,  
  a célcsoport részvétele a tanácsadáson  
  segítségnyújtás egy munkahely elnyerésére 

A roma nők motiválása a tudatos 
családtervezésre  

Képzési programok szervezése 
Pályázati lehetőségek felkutatása. 
szervezési feladatok. 
Egészségügyi felvilágosítás 
Tájékoztatás, toborzás. 
Oktatási intézményekkel való kapcsolatfelvétel.  
 

A 180 napnál régebben regisztrált 
munkanélküliek aránya magas 30 % 

Erőforrások teremtése, pályázatok. 
Munkahelyek felkutatása a környező 
településeken. 
Képzések szervezése, lebonyolítása. 
szakképzetség megszervezése. 
Kapcsolatfelvétel a Munkaügyi Szervekkel, 
környező vállalkozókkal. 

Nem minden munkanélküli regisztráltatja 
magát a Munkaügyi Központban. 

A célcsoport felkutatása, felmérése. 
A probléma feltárása (miért nem jelentkezett) 
Tájékoztatás a támogatásokról, az esetleges 
képzési lehetőségekről, munkalehetőségekről és 
egyéb juttatásokról (pl.: egészségügyi 
hozzájárulás) 
Beutazás biztosítása, utazási költség 
visszatérítése, a regisztráció helyben történő 
megszervezésére. 

 

1. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

Már születésünk s talán fogantatásunk pillanatától esélyegyenlőtlenség állhat fenn, hiszen nem 
mindegy, hogy milyen családba születünk, hazánk keleti vagy nyugati térségében, tanyán, kis vagy 
nagy településen, kisvárosban avagy nagyvárosban. Az esélyegyenlőségre ebben a helyzetben is 
törekedni kell, tehát a cél az, hogy mindenki egyenlő eséllyel jusson az ellátásokhoz, rendelkezzen a 
kellő információval, tisztában legyen vele, hol érdeklődhet, tudja, milyen ellátások illetik meg, van-
e választási lehetősége. Az ellátásokat hol igényelheti és az igénylésnek mi a módja!  
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Az utóbbi években született szociális vonatkozású jogszabályokban megvalósult a jogalkotó azon 
törekvése, hogy az irányelveknek megfelelő, az egyenlő esélyeket biztosító jogszabályok 
szülessenek. 
 

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   
 
 Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 
Megjegyzés: 2012 évben nincs adat 
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 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 
 
 
 

     
      
      
      
      
      

      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
 
 
 
 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

Az iskola tanulójának túlnyomó többsége roma. A magyar gyerekek valamennyien voltak  

óvodások, a romák közül jóval kevesebben, bár ez a tendencia már a most induló osztályoknál 
javul, lassan a teljes gyerekállományt ellátja az óvoda és az iskola. Az óvodai előkészítés hiánya 
következtében viszont a meglévő tanulók is sokkal hátrányosabb starthelyzetből indultak az 
iskolában. Az iskolában elindult az integrációs nevelés-oktatás, így mára már az elkülönült 
osztályok megszűntek.  

A roma szülők iskola iránti közönye általánosnak volt mondható a községben, de az óvónők, 
szociális munkások, az integrált nevelés-oktatás révén megfigyelhető a javuló tendencia. 
Nyírmihálydiban az iskolás gyerekek nagy része gyermekvédelmi támogatásban is részesül.  

A településen 670 fő, melyből a szegregátumokban 386 gyerek él. 
 
A helyi óvodában 5 éves kortól már az iskola előkészítés miatt kötelező az óvodai nevelés.  

 
A 0-5 éves kor közötti, óvodába nem járó gyerekek száma maximum 20 fő, a szegregátumon belül 
10 fő. Ezek a gyerekek otthon tartózkodnak a családjukkal, átveszik az otthon tapasztalt mintát, 
fejlődésüket segítő foglalkoztatásban nem részesülnek. Az óvodába bekerüléskor jellemzően 
hiányoznak a korcsoportra jellemző higiéniai és étkezési szokások, nem tudják rendeltetésszerűen 
használni az evőeszközöket, nem ismerik a testi higiénia alapjait, a benti illemhelyek használatát.  
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Nem rendelkeznek otthon kialakított napirenddel, az alapvető illemszabályok távol állnak tőlük. 
Szegényes a szókincsük, nyelvi kifejezőkészségük alacsony szintű.  
Viselkedésüket tekintve a játékok során gyerektársaikkal szemben agresszió tör elő, ugyanakkor 
ragaszkodásuk is megfigyelhető társaikhoz, szüleikhez.   

 
A család és az óvoda kapcsolatát a családlátogatások erősítik már az óvodába kerülés előtt, így 
igyekeznek a szakemberek biztosítani, hogy korábban intézményi felkészítésben részesülhessenek a 
gyermekek. Pozitív tendencia pár éve indult el az integrált nevelés-oktatással.  

 

Az általános iskola tekintetében a gyermekösszetétel rendkívül heterogén, így a pedagógusok 
feladata több irányú: a jelentős hátránnyal indulók felzárkóztatása, a tehetségek feltárása, gondozása 
és természetesen az átlagos képességűek fejlesztése.  

 
Cél, hogy a helyi oktatás a társadalmi igényeknek megfelelő ismereteket nyújtson, lehetőséget 
biztosítson az alapkészségek elsajátításához, a továbbtanuláshoz.  
A helyi általános iskola teljesítményében megjelenik az, hogy tanulói között 219 fő HHH-ás, 
amelyek nagy része a roma társadalomból kerül ki, azon belül is a szegregátumokból csaknem 
minden gyermekre igaz. 
 
 
 Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma 

év 

 Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma óvoda 

Ingyenes 
étkezésben 

résztvevők száma 
iskola 1-8. 
évfolyam 

50 
százalékos 
mértékű 

kedvezmény
es étkezésre 
jogosultak 

száma 1-13. 
évfolyam 

 
Ingyenes 
tankönyv

-
ellátásba

n 
részesülő
k száma 

Óvodáztatás
i 

támogatásb
an 

részesülők 
száma  

Nyári 
étkeztetésb

en 
részesülők 

száma 

2008 60 75 0 257 0 120 

2009 64 73 0 255 30 131 

2010 73 201 0 241 44 129 

2011 94 193 0 239 54 0 

2012 82 174 0 221 70 168 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati 
adatok 

 
 
    

 
A kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetésben részesülők számát, a fenti táblázat mutatja. 
Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek nem találhatóak Nyírmihálydiban. 
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4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 
Rossz szociális körülmények, alacsony iskolázottság miatt a szülők nehezen tudnak elhelyezkedni. 
A kevés jövedelemből a család nehezen tud megélni. 
 
 

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

a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott 
ellátott, betöltetlen státuszok) 
 
Védőnői Szolgálat 
4363 Nyírmihálydi, Zrínyi u. 7. 
Engedélyezett dolgozói létszám 2010. évben: 2 fő 
 
Védőnői álláshelyek száma 
 

  védőnői álláshelyek száma 
Egy védőnőre jutó gyermekek 

száma 
2008 1 265 
2009 2 141 
2010 1 289 
2011 1 296 
2012 2 142 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
 

A település egészségügyi ellátórendszeréhez egy háziorvosi szolgálat és egy gyógyszertár tartozik. 
Nyírmihálydi Községben gyermekorvosi ellátás nincs, háziorvosi szolgálat van. A gyerekeket a 
felnőttekkel együtt a házi orvos látja el. Házi gyermekorvosi praxis legközelebb Nyírbátorban 
elérhető. 
 
 
Gyermekorvosi ellátás jellemzői 
 

  
Betöltetlen felnőtt 

háziorvosi praxis/ok 
száma 

Háziorvos által 
ellátott esetek száma 

Gyermekorvos által 
ellátott esetek száma  

Felnőtt házi orvos 
által ellátott esetek 

száma  
2008 0 15725 0 15725 
2009 0 18869 0 18869 
2010 0 23586 0 23586 
2011 0 28303 0 28303 
2012 0 34320 0 34320 

 
2010-ben a háziorvosi ellátásban megjelentek és meglátogatottak száma összesen 23586 eset volt, 
amely 20%-os növekedést mutat az előző év adatához képest. 2012-ben az esetszámok újabb 21,26 
%-os növekedést mutatnak. 

 
 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai 

fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok 
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Korai fejlesztés, korábban működött a Biztos kezdet ház. Folyamatban van a Biztos kezdet ház 
ismételt működtetése. Településünkön nincs bölcsődei ellátás, valamint családi napközi. Cél 
bölcsőde létesítése. Rehabilitációra helyben nincs lehetőség. Az iskolában van fejlesztő pedagógus, 
pszichológus, az óvodában van logopédus 
 
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások közül helyben megoldott a gyermekjóléti 
szolgáltatás. A gyermekjóléti szolgáltatás Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi 
Társulásban működik a településen.   
A gyermekvédelem a gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított. A gyermekek védelme a gyermek 
családban történő nevelésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, 
valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének 
biztosítására irányuló tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a 
Gyermekvédelmi törvényben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. 
 
Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások legközelebb Balkányban érhetőek el.  
Szt. Miklós Szeretetotthon és Menedékház 4233 Balkány, Ságvári út 33.  
Szt. Miklós Szeretetotthon és Menedékház 1995-ben nyitotta meg a kapuit, a Görög Katolikus 
Egyházközösség működteti. 
Férőhely: 40 fő, 9 szoba, anya-gyerek 
 
Biztosított az egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés 
Nyári táborok az általános iskolás gyermekeknek. Tájékoztató előadások szervezése pl.: 
egészségügy, prevenciós előadások.  
 
Kedvezményes gyermekétkeztetés a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása esetén 
a gyermek jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételére. 
Intézményi étkeztetés  óvodás iskolás gyermekek számára, amennyiben hátrányos helyzetű, vagy 
halmozottan hátrányos helyzetű a család, nyári gyermekétkeztetés szintén a hátrányos helyzetű és a 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára biztosított.  
Ingyenes tankönyv a nagycsaládos (három, vagy több gyermekes család) szociálisan rászorult 
hátrányos helyzetű, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára biztosított. 
 

Hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások 
nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei:   

Nincs hátrányos megkülönböztetés.  
Jelen van a pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az 

ellátórendszerek keretein belül, mivel jövedelem függő az ingyenes tankönyv, étkezés biztosítása, 
lakásfenntartási támogatáshoz való hozzáférés. 
 
 

 

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

A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása 
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Óvodai nevelés adatai  
 

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma  1 

Hány településről járnak be a gyermekek  1 

Óvodai férőhelyek száma  100 

Óvodai csoportok száma  4 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig):  7.00 – 17.00 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: ()  2 hét 

Személyi feltételek Fő 
Hiányzó 
létszám 

Óvodapedagógusok száma  6   

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma  6   

Gyógypedagógusok létszáma  0   

Dajka/gondozónő  4   

Kisegítő személyzet  2   

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
 
  Óvodai nevelés adatai 3. 
 

 
3-6 éves korú 

gyermekek 
száma 

Óvodai 
gyermek- 
csoportok 

száma 

Óvodai 
férőhelye
k száma 

Óvodai 
feladat-
ellátási 

helyek száma 

Óvodába 
beírt 

gyermekek 
száma 

Óvodai 
gyógypedagóg
iai csoportok 

száma 
2008  4 100 1 100 0 
2009  4 100 1 100 0 
2010  4 100 1 106 0 
2011  4 100 1 115 0 
2012   4 100 1 115 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 
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Eszterlánc Óvoda intézmény bemutatása:  

Az óvoda négy csoporttal működik, 115 gyerek befogadására alkalmas. 100%-ban hátrányos 
helyzetűnek minősülnek. Csoportjaik osztatlan és részben osztott csoportszerkezetűek, amelyekbe 
minden 3-6-7 éves korú gyereket tudnak fogadni. A gyermekekkel 6 főállású óvodapedagógus 
foglalkozik.   
A rendkívül magas hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermeklétszám 
indokolná a további segítő szakszolgálatok aktívabb bekapcsolódását a fejlesztő munkába.  
Az önkormányzat felismerve az óvodai nevelés fontosságát 2009 tavaszán korszerűen felújította, 
valamint tornateremmel és a hozzátartozó helyiségekkel bővítette az intézményt. A tárgyi feltételek 
és az eszközellátottság megfelelő. Személyi feltételeik is jók 4 dajka és 2 kisegítő személyzet van az 
óvodapedagógusokon kívül.  
Óvodai alapelvek:  
A gyermek személyiségéből, legtermészetesebb megnyilvánulásaiból kiindulva olyan szeretetteljes 
óvodai légkör megteremtése, amelyben a gyermeket megbecsülés, szeretet, tisztelet övezi.  
Nyugodt családias, biztonságot nyújtó légkör megteremtése, amely lehetővé teszi és segíti a 
gyermek sokoldalú, harmonikus személyiségfejlődését, az életkori és egyéni sajátosságok és az 
eltérő fejlődési ütem figyelembevételével.  
Az intézményben nincs sajátos nevelési igényű kisgyermek, a korai szűrés és fejlesztés megoldott.  
 
 
 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 138 124 262 27  
2011/2012 107 123 230 27  
2012/2013 130 97 227 29  
Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
 
 
Általános iskolák adatai 
 

  
általános iskolai osztályok  

száma 
általános iskolai osztályok száma a 

gyógypedagógiai oktatásban 

általános 
iskolai 
feladat-
ellátási 

helyek száma 

  
1-4 

évfolyamon 
5-8 

évfolyamon 
összesen 

1-4 
évfolyamon 

5-8 
évfolyamon 

összesen 
db 

2010/2011 138 124 262 0 0 0 1 
2011/2012 107 123 230 0 0 0 1 
2012/2013 130 97 227 0 0 0 1 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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  Általános iskolások adatai – el- és bejárás 
 

 Létszám (fő) 
A helyben élő összes 
gyerekhez képest az 

arányuk 
A településen élő általános iskolás korú gyermekek  
létszáma 

 266 X 

Más településről bejáró általános iskolások  0  

Más településről bejáró hh gyerekek 0  

Más településről bejáró hhh gyerekek 0  

Más településre eljáró általános iskolások  39  

Más településre eljáró hh gyerekek 9  

Más településre eljáró hhh gyerekek 30  

Általános iskolás korúak közül a hh gyerekek  9  

Általános iskolás korúak közül a hhh gyerekek  30  

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
 
Iskola személyi feltételek 
 
 Fő Hiányzó létszám 
Nem szaktanítást végző tanító     
Szaktanítást végző tanítók száma 8   
Szaktanítást végző tanárok száma 8 1 
Gyógypedagógusok létszáma     
Gyermekvédelmi felelős     
Iskolaorvos     
Iskolapszichológus     
Kisegítő személyzet     

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
 
 
A Nyírmihálydiban nevelkedő fiatal nemzedékek kezében van a település további fejlődésének a 
kulcsa, nevelésük befektetés a jövőbe. Épp ezért a Nyírmihálydi Önkormányzat egyik legfontosabb 
feladata oktatási intézményeinek a fenntartása. A működési feltételek mellett az önkormányzat 
segíti a közoktatási intézmények pedagógiai munkáját is. Támogatja az intézményeket pedagógiai 
programjuk megvalósításában.  
Erősíti a szakmai kapcsolatokat a fenntartásában működő közoktatási, gyermekjóléti és kulturális 
intézmények között, valamint a kistérségi és a régió más közoktatási és pedagógiai intézményei 
között.  
 

A településen egy óvoda és egy általános iskola található, melynek két épület ad otthont.  
Az önkormányzat célja, hogy minden egyes óvodás és tanköteles gyerek és fiatal a településen 
azonos, a mai kor követelményeinek megfelelő, színvonalú oktatásban részesüljön, külön figyelmet 
fordítva a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű óvodásokra és tanulókra.  
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  A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban 
 

   Forrás: TeIR, KSH Tstar  Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
 
Jelen van a pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) helyi 
támogatások HH HHH gyerekeknek adott egyébb jutatások, mivel az ő számukra ingyenes a 
tankönyv, az étkezés az óvodai és iskolai intézményekben 
 
4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Gyenge tanulmányi eredmény, 
érdeklődés hiánya a tanulás iránt, 
motivációvesztés, 
magas iskolai hiányzás, szülői érdeklődés 
hiánya. 

célcsoport felmérése 

szülői értekezlet  
felzárkóztató órák szervezése 
 

Mozgásszegény életmód, 
egészségtelen családi és közétkezés, 
a betegségek korai kialakulása: cukorbetegség, 
magas vérnyomás, idegrendszeri problémák, 
túlsúly kialakulása és szövődményei 

tömegsportok szervezése 

iskolabüfé megreformálása, 
egészséges életmódra nevelő – ösztönző 
program, 
étkezési tanácsadás, 
iskolatej program, iskolai almaprogram  

Továbbtanulás magas arányban Szakiskolákban, 
alacsony arányban az érettségit adó 
Középiskolában 

Támogató programok keresése.  
Útravaló, Macika ösztöndíj. 
Családi háttér támogatása. 
Nyílt napokra történő utazás. 
Mentor kijelölése a tehetséges gyerekek 
fejlesztésére. 

Az óvodába járók 100 %-a hátrányos helyzetű 
115 fő 

Szülők meggyőzése, hogy az óvodai nevelésben 
tett intézkedés az ő, illetve gyermekük érdekeit 
szolgála. 
Együttműködés az óvodával. 

Családi szocializációs hiányosságok Játékos formában alapvető viselkedési normák 
és szabályok elsajátítása a pedagógus 
segítségével. 

Fiatalkorú bűnözés, 
iskolakerülés, 
tankötelezettség mulasztása, 
szülői elhanyagolás, 
magatartási problémák, 
hátrányos megkülönböztetés 

Jelzőrendszeri tagokkal való együttműködés 
Nevelési tanácsadó 
Fejlesztő pedagógus, 
Speciális iskolák 
Nyári táborok szervezése 
Családból való kiemelés 

 

  
8. évfolyamot eredményesen befejezettek száma / aránya a nappali rendszerű 

oktatásban 
  Fő / % 
2010/2011 95 
2011/2012 100 
2012/2013  



 78

 

4.A nők helyzete, esélyegyenlősége 

Az önkormányzat és annak intézményei csak nagyon kevés, vagy semmilyen adattal nem rendelkeznek a 
gender szempontok és problémák tekintetében. Az önkormányzat nemrendelkezik gender-szakértelemmel is 
bíró munkatárssal. A nők és férfiak közötti egyenlőség vizsgálatához azonban a lehető legrészletesebb 
adatok, információk szükségesek az önkormányzat tevékenysége szempontjából releváns területeken és 
témakörökben. 
 A nők elleni hátrányos megkülönböztetést nem mindig könnyű észrevenni: sokszor maguk a nők – 
különösen, ha vezető pozíciót töltenek be – tiltakoznak a leghevesebben, amikor arról esik szó, 
hogy az otthoni, a munkahelyi vagy a közéleti szférában személyesen ők maguk, vagy a nők 
általában hátrányt szenvednének el a férfiakhoz képest. Bármily nehéz is a nemek helyzetére 
érzékeny elemzést lehetővé tevő adatokat gyűjteni (hiszen ezeket még a nagy adatgyűjtő szervek – 
munkaügyi központok, KSH, APEH vagy OEP – sem kérik kellő részletességgel), mégis meg kell 
próbálni a lehető legpontosabb információkat beszerezni. 
A nemek közötti hátrányos megkülönböztetést néhány jogszabály tiltja ugyan (pl. Alaptörvény 66 
és 70§, Munka Törvénykönyve  Mt. is új 5§, és természetesen az EbTv), de a nők és férfiak között a 
társadalmi élet minden területére kiterjedő egyenlőtlenség természetének okainak feltárását és 
persze felszámolását nem írja elő jogszabály. 
 

A nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőtlenség minden bizonnyal a legmélyebben gyökerező, 
legnehezebben tetten érhető, a társadalom részéről a leginkább, a legtisztább lelkiismerettel 
támogatott igazságtalanság. Nem könnyű fellépni ellene. Pedig a nemek közötti egyenlőtlenséget – 
mint a társadalmi egyenlőtlenségeket általában – nem csupán azért érdemes leküzdeni, mert 
igazságérzetünk, emberi szolidaritás-érzésünk ezt diktálja, hanem azért is, és elsősorban azért, mert 
az egyenlőtlenség: pazarlás. A társadalmi csoportok – így a férfiak és nők – közötti egyenlőtlen 
hatalom-megosztás az erőforrások egyenlőtlen felhasználásához vezet: a rendelkezésre álló 
potenciálok parlagon hagyásával egyenértékű.  
Ahhoz, hogy egyáltalán szembenézhessünk a problémákkal, első és legfontosabb lépésként 
érzékeny háttérelemzéseket kell készíteni. Látnunk kell, hogy egy sor gazdasági, szociális, 
gyermekvédelmi, munkaügyi, bűnözési, egészségügyi problémának nincs megoldása, ha nem 
gender-érzékeny eszközökkel nyúlnak hozzájuk. Az adatok elemzése, az általuk tükrözött 
társadalmi folyamatok feltárása segít megérteni, hogy a nők és férfiak közötti egyenlőtlenségek – a 
látszattal és a gyakran hangoztatott ideológiákkal szemben – nem lelki, nem is biológiai alapokon 
nyugszanak elsősorban, hanem politikai, hatalmi, gazdasági természetük van. 
 

A Kormány biztosítani kívánja, hogy a nőknek a férfiakkal azonos jogai a mindennapokban is 
érvényesüljenek, a nők férfi társaikkal azonos esélyt kapjanak az érvényesülésre. Magyarország 
ígéretet tett az Európai Unió irányelveinek következetes érvényesítésére, amely irányelvek kiemelt 
fontosságot tulajdonítanak az élet minden területén a nők nyílt vagy rejtett diszkriminációja 
felszámolásának, és meghatározzák a nemek közötti egyenlőség érvényesítésének nemzetközileg 
elismert terminológiáját is, a gender mainstreaming szóhasználatát. 
 

A Települési Esélyegyenlőségi Program – mint minden más fejlesztési program – két úton is 
szolgálhatja az egyenlőséget: közvetlen, célzott, a nők és férfiak egyenlőségének előmozdítását 
szolgáló eszközökkel, és általánosságban, mindenre kiterjedően, „horizontálisan”: a folyamatokban 
mindenütt a nők és a férfiak eltérő helyzetét és szükségleteit feltáró, ezekhez igazodó tervezés és 
tevékenység révén. 
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Mindkét útra szükség van. Horizontális szemléleten azt is értjük, hogy a többi, a nemek közötti 
egyenlőség konkrét kérdéskörén kívül eső probléma kezelésekor is tekintettel vagyunk erre: az 
egészségügyben, az oktatásban, a területfejlesztésben, a roma és fogyatékos emberek 
esélyegyenlőségét szolgáló intézkedésekben, a foglalkoztatásban, a gazdaságban, a helyi- és a 
nagypolitikában és a kultúrában is. Figyelünk rá, tekintettel vagyunk a férfiak és nők eltérő 
helyzetére és szükségletére, és észrevesszük speciális, éppen nemük miatt rájuk jellemző 
problémáikat. 
A direkt, a nők és férfiak egyenlőségét egy-egy konkrét területen előmozdítani hivat ott célzott 
programok megtervezését és kivitelezését is ez a horizontális szemlélet alapozhatja meg. Az itt 
következő elemzés néhány kulcsprobléma köré szervezi a tennivalókat: mindig a helyzet 
megismerése, a fontosabb problémák feltárása a kiindulópont. Ezt követően a lehetséges aktorok 
számbavétele, feladataik megjelölése következik.  
A nemek egyenlőségének érdekében a helyzetelemzés mellett a legtöbb, amit tehetünk, hogy 
képzett és felkészült, a probléma iránt érzékeny, elkötelezett együttműködő partnerek hálózatát 
alakítjuk ki. 
 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 
 
A településen található, nőket is foglalkoztató munkahelyek jellemzően a közszféra és a 
szolgáltatási szektor. A foglalkoztatott, az inaktív és a munkanélküli női népesség főbb demográfiai 
adatai nem állnak teljes körűen a rendelkezésre (gyermekszám, képzettség, családi állapot, 
demográfiai adatok). A gyermekes családok gazdasági aktivitásáról az önkormányzat nem 
szolgáltatott adatokat, ilyen jellegű felmérés nem készült a településen.  
 

A nők anyagi kiszolgáltatottságát fokozza, hogy sokan nem tudják felmutatni a  
nyugdíjjogosultsághoz szükséges ledolgozott munkaidőt. A település nem rendelkezik adatokkal a 
ledolgozott munkaidő tekintetében.  
 

A gyermeküket egyedül nevelő nők gazdaságilag (és jogilag is) ki vannak szolgáltatva. A település 
nem rendelkezik felméréssel a gyermeküket egyedül nevelő nők, férfiak szükségleteit illetőleg. 
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A nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban a Munkaügyi Központon keresztül 
nagyon fontos lenne, ahhoz hogy eltudjanak helyezkedni a munka világában.  
Nyírmihálydi Község Önkormányzata nem rendelkezik olyan adattal amely igazolná, hogy van 
lehetőség csak a nők, vagy csak a férfiak körében képzési programok részvételére. 
 
Alacsony iskolai végzettségű nők nehezen tudnak elhelyezkedni, mivel nincs megfelelő iskolai 
végzettségük és a munkanélküliség is igen nagy. Alkalmazni az Önkormányzatoknál van lehetőség 
csekély számban közmunkaprogram keretében, a mezőgazdasági munka területén. 
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A nők és férfiak foglalkozási (horizontális) szegregációja, és az ún. „üvegplafon” (a vertikális 
szegregáció) az egyenlőtlen bérezést és általában a javakhoz, kompetenciákhoz és lehetőségekhez 
való egyenlőtlen hozzáférést eredményezi. A nők jellegzetesen az alacsony fizetésű munkakörökbe 
szorulnak. A település nem rendelkezik kimutatással a férfiak és nők bérezését illetőleg. A várandós 
és kisgyermekes anyák visszatérése biztosított és támogatott az önkormányzati munkahelyeken. 
Munkaerőpiaci-helyzetükről azonban nem készült felmérés. 
 
 
 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások 

év 

3 év alatti 
gyermekek 

száma a 
településen 

működő 
bölcsödék 

száma 

bölcsődei 
férőhelyek száma 

működő 
családi 

napközik 
száma 

férőhelyek 
száma családi 
napközikben 

férőhelyek 
összesen 

önkor-
mányzati 

egyéb 

2008 120 0 0 0 0 0 0 
2009 109 0 0 0 0 0 0 
2010 123 0 0 0 0 0 0 
2011 124 0 0 0 0 0 0 
2012 135  0 0 0  0   0  0 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés      
 
A nők foglalkoztatását gátló legfőbb akadály a gyermeknevelés. A családi, magánéletbeli feladatok 
és felelősségek általában egyoldalúan a nőket terhelik. A település nem rendelkezik adatokkal a nők 
családon belüli túlterheltségéről. 
 

Nyírmihálydiban bölcsőde és családi napközi nem működik. Az óvodai férőhelyek száma 
megfelelő, férőhelyhiány miatt még óvodás korú gyermeket nem utasítottak el a helyi óvodában. Az 
óvodában  7.00-tól 17.00-ig tartózkodhatnak a gyerekek. Az általános iskolában reggel 7.00-tól 
várják a diákokat és a napközis ellátást igénybe vevő szülők délután 16.00-ig biztonságban 
tudhatják gyerekeiket. 
 

 

 
5.3. Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe. 
 
A fogamzásszabályozás és szexualitás gyakran még a mai családokban is tabu témának számít. 
Ezért kiemelten fontos szerepet kapnak a közoktatási intézmények a gyerekek felvilágosításában. A 
gyerekek szexuális felvilágosítását célzó programok, tanórák már az általános iskolában 
megkezdődnek, majd a középiskolákban folytatódnak; osztályfőnöki, biológia óra keretében 
előadást tartanak a védőnők. A gyerekágyas gondozás során a szülés után mindenki megkapja a 
kellő tanácsadást, hogy milyen fogamzásgátlást használjon. 
 
Várandós tanácsadást heti rendszerességgel 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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  Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 
 
    
 
 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Forrás: TeIR és helyi 
adatgyűjtés   

 
5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 
 
A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a nők ellen elkövetett bűncselekmények között egyértelműen a 
családon belüli erőszak a leggyakoribb halálozási ok. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a családban, az 
otthon falai mögött folyó erőszak a privát szféra sérthetetlenségénél fogva gyakran láthatatlan, ami az áldozat 
számára jelentősen megnehezíti a segítségkérést, a környezet számára pedig a segítségnyújtást. 
Mind a nyugati, mind a magyar adatok azt mutatják, hogy minden ötödik nő él vagy élt valaha olyan 
kapcsolatban, ahol partnere rendszeresen testileg bántalmazta őt. Ezt az adatot tovább súlyosbítja, hogy a 
testi erőszak csak a jéghegy csúcsa. A folyamatos lelki erőszakban élő nők száma ennél jóval magasabb. 
Célzottan a nők elleni erőszak, családon belüli erőszak áldozataival foglalkozó ellátás 
a településen nem folyik.  
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A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak  
     
 
 
 

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
Forrás: Helyi 
adatgyűjtés    

 

    
 

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti 
otthona) 
 
Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások legközelebb Balkányban érhetőek el.  
Szt. Miklós Szeretetotthon és Menedékház 4233 Balkány, Ságvári út 33.  
Szt. Miklós Szeretetotthon és Menedékház 1995-ben nyitotta meg a kapuit, a Görög Katolikus 
Egyházközösség működteti. 
Férőhely: 40 fő, 9 szoba, anya-gyerek 
Feltétel: Az ország egész területérő l helyeznek el  rászorulókat várólista alapján (várandós nőket 
is). Jelentkezni telefonon, személyesen, írásban lehet, egyéni kérelem  alapján, gyermekjóléti 
szolgálat ajánlásával fogadnak. Felvételről az intézményvezető dönt. Pszichiátriai betegség, 
alkohol- és drogfogyasztás kizáró ok. Beköltözéskor fél évnél nem régebbi tüdőszűrő leletet, 6 hét 
nem régebbi háziorvosi igazolást kérnek.  
Térítési díj: 1 gyerekkel a jövedelem 25 %-a, 2 vagy több gyerekkel a jövedelem 50 %-a.  
Kötelező előtakarékosság: esetfüggő.  
Szolgáltatás: 12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal hosszabbítható). Felnőtteknek teljes 
ellátást, napi háromszori étkezést biztosítanak. Gyermekeknek teljes ellátást, napi ötszöri étkezést 
biztosítnak. Főzési lehetőség (nyersanyagot tudnak adni). Mosási, tisztálkodási lehetőség. 
Mosószert, tisztítószert, szappant, törölközőt tudnak adni. Pelenkát, gyógyszert, tápszert szükség 
szerint adnak. Ruhát csak beérkező adomány esetén adnak. Gyermekfelügyeletet biztosítanak. 
Jogász, pszichológus áll rendelkezésre. Napi 24 órában gondozó, 10,00-18,00 óráig szakgondozó, 
07,30-16,00 óráig családgondozó ad ügyeletet.  
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  Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 
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5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 
 
 
A települési önkormányzati képviselőtestületben a hat képviselő között mindösszesen egy nő foglal 
helyet. Az önkormányzati hivatal és a közoktatási intézmények is többségében női alkalmazottakat 
foglalkoztatnak. 
Országos jelenség, hogy a pedagógusok eloszlása a szakterületek, ill. vezetői szintek között merev 
nemi sztereotípiákat követ. Ugyanígy a gyerekek, diákok részvétele egyes szakkörökön, 
különórákon, tanulmányi versenyeken, továbbtanulást előkészítő tanfolyamokon, felvételi 
jelentkezésekkor merev nemi sztereotípiákat követ. Nincs kimutatás,elemzés az intézményekben az 
egyes foglalkozásokon, versenyeken való részvevők, valamint a felvételi jelentkezések nemek 
szerinti eloszlásáról. 
Egyéb munkahelyről nem szolgáltatott adatot a települési önkormányzat. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra 
irányuló kezdeményezések 
 
A nőket fokozottan érintő társadalmi problémák Nyírmihálydiban nem jellemzőek, ezért az 
önkormányzat tervei között nem szerepel ilyen irányú intézkedés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

év 
Képviselőtestület tagja 

Férfi Nő 

2008 8 1 
2009 8 1 
2010 8 1 
2011 8 1 
2012 6 1 
2013 6 1 

Forrás: Helyi 
adatgyűjtés  
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5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
beazonosított problémák 

 
fejlesztési lehetőségek 

 
A nők munkába állását nehezítő körülmények Bölcsődék létrehozása 

Igények felmérése 

Erőforrások megteremtése. 

Munkaadók felkutatása. 

Felzárkóztató programok szervezése. 

A nők foglalkoztatása nem azonos elbírálás alá esik 
a férfitársaikéval 

Rugalmas munkaidő megteremtése. 

Gyerekbarát munkahelyek kialakítása. 

Hátrányos megkülönböztetés Esélyegyenlőségi Fórum létrehozása. 

Esélyegyenlőségi munkatárs alkalmazása. 

Civil szervezetek, érdekképviseletek bevonása. 

rugalmas munkaidő biztosítása. 

A védőnő, a családgondozó, a háziorvos és a 

szociális szakemberek jelzései alapján 

településünkön sajnos egyre gyakoribb a 

családon belüli erőszak 

A probléma feltárása beazonosítása. 

Tájékoztatás a jelzőrendszer tagjai felé. 

Esetmegbeszélés az érintett személyek 

bevonásával. 

Szükség szerint azonnal intézkedések 

megtétele. 

Monitoring, visszacsatolás. 
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

Az esélyegyenlőségi szempontok fejlesztését az európai közösségi politikában elsődlegesen 
gazdasági és foglalkoztatáspolitikai szempontok vezérelték, ám fokozatosan teret nyert az a 
felismerés, hogy az esélyegyenlőség elvének e téren történő biztosítása önmagában nem képes a 
már meglevő egyéb társadalmi egyenlőtlenségeket felszámolni. Azok viszont negatívan 
befolyásolják az országok gazdasági teljesítményét és versenyképességét. Az emberi jogi kérdések 
térnyerésével párhuzamosan az esélyegyenlőségi szempontok fokozatosan középpontba kerültek, 
velük együtt az életkor alapú diszkrimináció is. Az Európai Unió a tagországok számára fontos 
esélyegyenlőségi ajánlásokat fogalmaz meg a szakpolitikai stratégiák fejlesztésének érdekében. Az 
európai jogalkotásban az idősebb személyek csak 1987-ben, illetve 1989-ben szerepeltek először 
úgy, mint a közösségi cselekvés kedvezményezettjei. 
Az ageizmus az életkor alapú diszkriminációt jelöli. E fogalmat Európában és a világban is főként 
az idősekkel szembeni diszkriminációval összefüggésben használjuk. Az ageizmus, akárcsak a más 
típusú megkülönböztetések, megvalósulhat direkt vagy indirekt módon, és következményei is 
hasonlóak az egyéb típusú diszkriminációnál tapasztaltakhoz. Az idevágó tudományos elméletek 
szerint, a korszerinti diszkriminációt elkövetők az idősödésről alkotott negatív nézeteket teszik 
magukévá, és ennek a negatív képnek megfelelően kezdenek el viselkedni. 
 Habár a társadalom egy jelentős csoportját érinti ez a fajta diszkrimináció, mégis alig van jelen a 
köztudatban.  
Az időseket az élet számos területén éri hátrányos megkülönböztetés Magyarországon. 
Legjelentősebb az idősek foglalkoztatásbeli diszkriminációja, mely súlyos következményekkel jár, 
különösen a nők esetében. Ezen kívül gyakori még az egészségügyben és a szociális ellátások, 
szolgáltatások biztosítása területén elszenvedett diszkrimináció. Habár a 2003. évi CXXV. törvény 
(Ebktv.) és a munka törvénykönyve is tiltja az életkor alapú diszkriminációt, a magyarországi 
idősebb korosztály már 45–50 éves kortól nagyobb mértékben kitett a foglalkoztatásbeli 
diszkriminációnak, mint a hasonló korú Uniós állampolgárok. A kor alapú megkülönböztetés az új 
állások betöltésénél, a létszámleépítésnél és az elbocsátásoknál is gyakori. 

 
 
6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai 

trendek stb.) 
 
 Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint 
 

 

év 
nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban 

részesülő férfiak száma 

nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban 

részesülő nők száma 

összes 

nyugdíjas 

2008 291 362 653 

2009 259 336 595 

2010 233 299 532 

2011 223 293 516 

2012 nincs adat  nincs adat  0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
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6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 
 
 

Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint 
 

  
nyugdíjban, nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő férfiak száma 
nyugdíjban, nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő nők száma 
összes nyugdíjas 

2008 291 362 653 
2009 259 336 595 
2010 233 299 532 
2011 223 293 516 
2012 nincs adat nincs adat nincs adat 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
 
 
A település nem rendelkezik részletes statisztikai adatokkal a nyugdíjas lakosságról. 
Összességében elmondható, hogy a férfiakkal összehasonlítva jóval magasabb a nyugdíjas korú nők 
száma. Ez a mutató egyértelműen a már vizsgált demográfiai folyamatokkal magyarázható, mivel a 
nők magasabb életkort élnek meg, mint a férfiak. 
 
 Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén 
 
 

Regisztrált 
munkanélküliek 

száma 

55 év feletti 
regisztrált 

munkanélküliek 
száma 

Tartós 
munkanélküliek 

száma 

55 év feletti tartós 
munkanélküliek 

száma 

 fő fő % fő fő % 

2008 131 3,81 56  

2009 157 0,60 60  

2010 171 2,34 96  

2011 124 4,03 57  

2012 nincs adat nincs adat nincs adat  
Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR  

 
 
A munkanélküliségi ráta a térségben meghaladja az országos átlagot. Az ageizmus búrkoltan jelen 
van a településen. 
A magas munkanélküliségi adatok kedvezőtlenek az idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának 
előmozdítására. A munkanélküliek korcsoportonkénti megoszlásából is egyértelműen kivehető, 
hogy az idősebb korosztályokat arányaiban jobban sújtja munkanélküliség problematikája. A 
kormány által bevezetett munkahelyvédelmi program esetleg segíthet az idősebb lakosság 
elhelyezkedési problémáján, hiszen az 55 év felettieket foglalkozatók 50%- os társadalombiztosítási 
járulékcsökkentési kedvezményben részesülnek.  
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6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 
gyakorlásához való hozzáférés 

 
 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 

  
64 év feletti lakosság 

száma 
nappali ellátásban részesülő időskorúak 

száma 
 fő fő % 

2008 247 0 0 
2009 238 0 0 
2010 223 0 0 
2011 222 0 0 
2012 nincs adat nincs adat nincs adat 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
 
 
 Időskorúak járadékában részesülők száma 

  
időskorúak járadékában részesülők 

száma 
2008 2 
2009 2 
2010 2 
2011 1 
2012 3 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

 

Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás keretén belül házi gondozás, és 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosított az idősek számára, valamint a településünkön 
egyházi fenntartású bentlakásos idősek otthona is található, ahol az idős elmagányosodott 
embereket ellátják. 
A házi gondozást 1 fő, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 2 fő végzi a településen. 
Az idősek otthonában 30 főt tudnak elhelyezni. 
  
Idősek klubja, van a településen, amely 2013-ban alakult. Célja az idősek körében a közösségi élet, 
kultura fenntartása. Foglalkozások szervezése az időseknek. pl.: egészségdélután. Közművelődési 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosított a számukra.  
 
A közszolgáltatások info-kommunikációs akadálymentesítése csak részben megoldott. Az 
önkormányzat saját honlapot üzemeltet, ahol a települést érintő friss hírek, információk is elérhetők.  
Az idősek informatikai jártasságáról nem készült felmérés, így nem rendelkezünk pontos adatokkal 
arról, hogy az idősebb korosztály mennyire képes kihasználni ezeket a lehetőségeket. 
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6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen 
 

Nyírmihálydi településen működik az Nyugdíjasok Klubja, valamint Idősek Otthona, amely  az 
életkorral járó sajátos igények kielégítését szolgálja. 
 
 
 
 

1.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

 
Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 
beazonosított problémák 

 
fejlesztési lehetőségek 

 
Idősek informatikai jártassága alacsony. Informatikai tanfolyamok szervezése 

(könyvtár, releváns civil szervezetek, 
önkéntesek bevonásával) 
informatikai eszközök hozzáférhetővé tétele 
(pl. E-pontok, Teleházak működtetése, utazás 
megszervezése) 

 
Az egészségügyi intézmény korszerűtlen. 
Az időskorúak a közösségi életben nem. 
vesznek részt. 
A szociális szolgálatok bővítése. 

 
Pályázatok figyelése, beadása. 
Kapcsolatfelvétel a meglévő egészségügyi 
egyházi fenntartású intézményekkel. 
Saját hálózat létrehozása. 

Nem megfelelő egészségügyi ellátás Szűrővizsgálatok szervezése 
Sokan várnak a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtásra, de nincs elég készülék. 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
kapacitásbővítése (további készülékek 
beszerzése) 

Idős korosztály jelentős részének 
hozzátartozói nem élnek a településen. 

Igényfelmérés.  
Megállapodás kötés.  
Szolgáltatás biztosítása. 

Időskorúak ellátása Felmérés az ellátásukról (miből élnek) 
 

 

1.A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

Az Európai Unióhoz történő csatlakozás egyik feltétele, hogy az állampolgárok – köztük a 
fogyatékossággal élő emberek – számára megteremtődjön az esélyegyenlőség a társadalmi élet 
minden színterén; a fizikai és kulturális környezetben, a lakhatás és közlekedési eszközök 
használata, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkaalkalmak, a kulturális és 
társadalmi élet, valamint a sport és a szórakozás területén is. 
Kiemelt prioritásként a minőségi szolgáltatások egyenlő hozzáférésének megteremtése 
fogalmazható meg. A fogyatékossággal élő emberek számára megszervezendő hatékony 
ellátórendszer kialakításához szükség van helyi, kistérségi és regionális szinten szerveződő civil 
szervezetekre, amelyek a klasszikus érdekvédelmi feladatok ellátása mellett aktívan szerepet 
vállalnak az államtól átvállalt közfeladatok megvalósításában, valamint együttműködő partnerei 
kívánnak lenni a területen dolgozó valamennyi állami és nem-állami szereplőnek. 
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Biztosítani kell az esélyegyenlőséget az intézményes ellátások szolgáltató jellegének erősítésével, 
az intézmények kiépítésével, korszerűsítésével és átalakításával, illetve a lakókörnyezeti és az 
integrált formában történő ellátásszervezés erősítésével.  
Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 26. cikke elismeri a fogyatékkal élő személyek jogát az 
önállóságuk, társadalmi és foglalkozási beilleszkedésük, valamint a közösség életében való 
részvételük biztosítását célzó intézkedésekre. 
Az Egyesült Nemzetek Közgyűlése 2006. december 13-án egyhangúan fogadta el a 
Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló Egyezményt és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív 
Jegyzőkönyvet. Az új nemzetközi egyezmény közel 650 millió fogyatékossággal élő embert érint a 
világon. 
A hazai fogyatékosságügyi politika kiemelkedő sikere, hogy hazánk volt a világon az első állam, 
amely mind az Egyezményt, mind pedig a Jegyzőkönyvet ratifikálta a 2007. évi XCII. törvénnyel. 
Az Egyezmény szerint „fogyatékossággal élő személy minden olyan személy, aki hosszan tartó 
fizikai, értelmi, szellemi vagy érzékszervi károsodással él, amely számos egyéb akadállyal együtt 
korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalását”. 
Az egyenlőség, az egyenlőtlenségek kérdése különböző mértékben ugyan, de valamennyi – a 
többségtől eltérő jellemzőkkel rendelkező – személyt, csoportot érint ma Magyarországon. 
Különösen veszélyeztetett csoport a cigányság, más szempontból a nők, ismét más szempontból, de 
külön figyelmet érdemel a fogyatékos emberek helyzete is. 
A fogyatékos emberek és családjaik világszerte a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják, 
évszázadok óta a szociális élet peremére sodródva élnek, boldogulásukat ezernyi tényező hátráltatja. 
Az Európai Unióban közös feladatunk annak lehetővé tétele, 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. 
Kiemelt prioritásként a minőségi közszolgáltatások (oktatás, egészségügy, szociális ügyek, 
közlekedés stb.) egyenlő hozzáférésének megteremtése fogalmazható meg. 
Magyarországon a legutóbbi népszámlálás (2001) 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, különösen amellett, hogy az aktív korú 
célcsoport 80-85%-a akar és tudna is dolgozni, védett, vagy nyílt munkaerő-piaci körülmények 
között. 
A fogyatékos személyek körén belül: 
– a testi fogyatékos és mozgássérült emberek aránya együttesen 43,6% 
– a vak és gyengénlátó emberek aránya 14,4%. 
– hallás-, beszédzavar-fogyatékosságban kb. 10%-uk szenved. 
– Az egyéb fogyatékosságban szenvedők aránya 21,6% 
(Forrás: 10/2006. (II. 16.) OGY határozat Az Új Fogyatékosügyi Programról) 
 
A fogyatékosságügy – és általában az esélyegyenlőség – talán legfontosabb feladata, hogy az 
államigazgatás területén meghonosodjon a mainstreaming elve, vagyis az a szemlélet, hogy a 
fogyatékos emberek ügye nem (csak) szociális kérdés: valamennyi ágazat, minden közigazgatási 
szereplő kötelessége és felelőssége, hogy a saját területén érvényesítse a fogyatékos emberek 
esélyegyenlőségének szempontjait, és megtegye az ehhez szükséges szakmapolitikai lépéseket. 
Mint általában az esélyegyenlőség területén, a fogyatékosságügyben is a társadalmi 
szemléletformálás az egyik legnagyobb kihívás. Komoly kihívás, és súlyos feladat hárul a 
döntéshozókra és végrehajtókra a társadalom egésze tekintetében: mindenki számára világossá kell 
tenni, hogy a fogyatékos emberek integrációja mindannyiunk feladata, és – bár jelentős anyagi 
forrásokat emészt fel – nem csupán pénz kérdése. Az egyenlő esélyű hozzáférés nemcsak liftek, 
rámpák, speciális táblák vagy éppen hangos térkép alkalmazását jelenti, hanem azt a szemléletet is, 
amely a fogyatékos embert egyenjogúnak és egyenrangúnak tekinti.  
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Ennek egyik igen fontos eszköze az esélyegyenlőségi tervek elkészítése és az abban foglaltak 
végrehajtása is. Valamint igen fontos és hatékony eszköze a szociális érzékenyítés, amely 
elsősorban, a helyi közösség feladata.  
Az egyenlő esélyű hozzáférés egyik eszköze az akadálymentesítés, amelynek fogalma az utóbbi 
években teljesen új tartalmat nyert: ma már valamennyi fogyatékossági csoporthoz tartozó ember – 
azaz a mozgássérült, a látássérült, a hallássérült, az értelmi fogyatékos, autista és súlyosan-
halmozottan fogyatékos emberek – speciális szükségleteinek figyelembevételét kell a komplex 
akadálymentesítés, azaz az egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése alatt érteni. Ez olyan eszközök 
és megoldások telepítését jelenti, amely lehetővé teszi, hogy egy - egy szolgáltatást a mozgássérült 
embereken túl látás- vagy hallássérült, valamint értelmi fogyatékos emberek is igénybe vehessenek. 
(Hangos térkép, indukciós hurok, könnyen érthető tájékoztató füzetek, stb.) A kulcs az, hogy ma 
már nem pusztán épületek akadálymentesítéséről, hanem a közszolgáltatások egyenlő esélyű 
hozzáféréséről beszélünk, amely tehát magában foglalja az épületek komplex akadálymentességét, 
de annál jóval több. 
Az akadálymentesítés követelménye beépítésre került a nem kifejezetten akadálymentesítési célú 
pályázatokba is, hogy a különböző közszolgáltatásokat nyújtó szervek vezetői szembesüljenek 
azzal, hogy az ő ügyfélkörükben is vannak, lehetnek fogyatékos emberek. A fentieken túl pedig 
minden lehetséges eszközzel küzdeni kell azért, hogy széles körben elterjedtté váljon a 
mainstreaming szemlélete, vagyis az a felfogás, amely alapján az esélyegyenlőségi feladatok 
megoldása nem egyetlen szerv feladata, hanem természetes, hogy az ehhez kapcsolódó 
követelményeknek való megfelelés a saját területén mindenkinek a maga feladata és felelőssége. 
Ugyancsak elengedhetetlen, hogy alapkövetelménnyé váljon az egyetemes tervezés módszere. 
Ennek lényege, hogy a használati tárgyaktól az épületeken át egészen a közszolgáltatásokig mindent 
úgy kell megtervezni, hogy az már a létrejöttekor, eleve megfeleljen az egyenlő esélyű hozzáférés 
követelményeinek, s hogy ezért ne kelljen – jelentős idő, energia és pénz ráfordításával – utólag 
akadály mentesíteni. 
A 2009. év legnagyobb fogyatékosságügyi sikere kétségkívül az, hogy – bő egy éves előkészítő 
munka után – az Országgyűlés 2009. november 9-i ülésén 359 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül fogadta el a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. 
évi CXXV. törvényt, amely szintén az Egyezményben foglaltak teljesítése érdekében történt. A 
jelnyelvi törvény a siket, nagyothalló és siketvak emberek ún. nyelvi jogainak deklarálása mellett a 
hazánkban 6 éve működő ingyenes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás jogi szabályozását is tartalmazza. 
Folyamatosan megjelenő pályázatok támogatják a kormányzati és önkormányzati intézmények 
akadálymentesítését, melynek köszönhetően évről évre több száz közszolgáltatás válik egyenlő 
eséllyel hozzáférhetővé. 
Európa jóléti államai, ahogy hazánk is igyekszik különböző intézkedésekkel, programokkal, 
törvényekkel, rendeletekkel elősegíteni a fogyatékosok esélyegyenlőségét. Hatalmas anyagi 
forrásokat bevonva, természetbeni és anyagi juttatásokat igyekeznek biztosítani a rászorulóknak. 
Különböző hivatalokat, szakértői bizottságokat állítottak fel, támogatják a fogyatékosok által 
alapított szervezeteket. Pozitív diszkriminációt alkalmaznak az oktatásban és a munkaerő piacon. 
Mindezek ellenére a statisztikák csúnyán rácáfolnak az erőfeszítésekre. Ahelyett hogy 
a fogyatékkal élők felfelé mobilitását mutatnának, megrekednek, sőt lecsúsznak, elszakadnak és 
kirekesztődnek a társadalomból. 
 
 
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 
 
A 2001. évi népszámlálás adatai szerint 577 ezer fogyatékos ember élt Magyarországon, a népesség 
5,7%-a. Az 1990. évi népszámláláshoz képest a fogyatékos emberek létszáma és aránya jelentősen 
emelkedett. A létszámnövekedés azzal is összefügghet, hogy 2001-ben a fogyatékos emberek – 
többek között a jól előkészített és végrehajtott kommunikáció eredményeképpen – többen vállalták 
fogyatékosságukat, mint 1990-ben.  
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Ugyanakkor az is elképzelhető, hogy a fogyatékosság mind pontosabb meghatározása 
következtében többen vannak tisztában egészségi állapotuk fogyatékossággal kapcsolatos 
jellegével. 
Nyírmihálydi településen nincs pontos felmérés a fogyatékkal élőkről, ezért nem lehet pontos 
elemzést készíteni a fogyatékkal élők helyzetéről, szükségleteiről 
 

 

 

 
 
 Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma 

év 
megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásaiban részesülők 
száma 

egészségkárosodott személyek szociális 
ellátásaiban részesülők száma 

2008 103 0 

2009 94 0 

2010 85 0 

2011 nincs adat  nincs adat  

2012  nincs adat  nincs adat 

   
   

1.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 
 

A fogyatékkal élő személyek számára külön pénzbeli és természetbeli ellátást és kedvezményeket 
az önkormányzat nem nyújt. 
 

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 
 
 Az önkormányzat tulajdonában lévő középületek akadálymentesítése még nem 100%-os. Az 
egészségügyi intézmények akadálymentességéről nincs adat, az óvoda és az általános iskola 
épületének akadálymentesítése megoldott. Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó 
közszolgáltatásokat nyújtó épületek akadálymentesítéséről az önkormányzat nem szolgáltatott 
adatokat. 
A közszolgáltatások info-kommunikációs akadálymentesítése csak részben megoldott. Az 
önkormányzat saját honlapot üzemeltet, ahol a települést érintő friss hírek, információk is elérhetők.  
Az egészségügyi ellátórendszer és rehabilitációs intézmények közti információáramlást és 
együttműködést megfelelőnek tartja az önkormányzat. Egészségügyi dolgozók képzéséről, a 
fogyatékos emberekkel kapcsolatos ismeretekről nem nyilatkozott az önkormányzat. 
A szociális alapellátások közül Nyírmihálydiban elérhető az jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
házi segítségnyújtás, családsegítés, közösségi ellátás, támogató szolgáltatás, nappali ellátási 
területek.  
A településen a fogyatékos személyek, hajléktalanok, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek 
helyi ellátása, valamint a fogyatékos emberek szociális szakellátása helyben nem megoldott.  
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Kistérségi szinten Nyírmihálydi településen a fentiekben felsorolt ellátásokat a Nyírbátor és 
Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás látja el.   
Az általános iskolai oktatást, alapfokú művészetoktatást, az iskolai napközit az Önkormányzat 
állami fenntartású intézményekkel oldja meg.  
Nyírmihálydiban egy óvoda és egy általános iskola működik. A közoktatási intézmények 
földrajzilag könnyen megközelíthető helyen fekszenek, hozzáférhetőek a SNI tanulók számára. Az 
intézmények fogadni tudják a  település óvodásait, általános iskolás korú gyermekeit, beleértve a 
hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű, és sajátos nevelési igényű tanulókat is.  
 
 

A települési óvoda és általános iskola alapító okiratában szerepel az integráltan oktatható SNI 
gyermekek felvétele, a fogyatékossági típusnak megfelelő korlátozással. A Petőfi Sándor Általános 
Iskola és Óvodában 2008-2012. június 30-áig volt IPR.  
Az Iskola és az Óvoda 2012 évben külön intézmény lett. Az iskola állami fenntartású az óvoda 
önkormányzati fenntartású. Mivel az iskolánk államosítására került sor, 2013. január 1-től a közoktatási fejlesztési 

koncepciót a Klebensberg Intézet dolgozza ki a településünkre vonatkozóan is. 
A Nyírmihálydi Eszterlánc Óvodában 2008. évtől jelenleg is van óvodai IPR. 
 

 „A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolai sikerességének záloga a megfelelő minőségű 
és időtartamú óvodáztatásuk. Az iskoláskor kezdetéig a gyerekek fejlődésének üteme messze 
meghaladja a későbbi életszakaszok fejlődésének sebességét. Az élet első évei meghatározó 
jelentőségűek az idegrendszer, a tanulás, az adaptációs készségek alakulásában. Az alapvető 
készségek, melyek a sikeres iskolakezdés feltételei, kisgyermekkorban, óvodáskorban az agyi érési 
folyamatok lezárulásáig - megterhelés nélkül - rendkívül hatékonyan fejleszthetőek. A 
kisgyermekkorban történő pedagógiai támogatás jelentősen csökkentheti a későbbi iskolai 
kudarcokat. 
A szegényebb családok gyermekei öt éves korukra lényegesen elmaradnak kognitív fejlődésükben 
kedvezőbb helyzetű társaikhoz képest. Az elmaradás oka a gyermeki fejlődés nem megfelelő 
ösztönözése, a szülők korlátozott erőforrásai, a megélhetési nehézségek okozta terheltség és az 
otthoni környezet hiányosságai miatt.  
Tudatos óvodai pedagógiai munkára van szükség ahhoz, hogy a hátrányokat az óvodai nevelés 
csökkenteni tudja. Nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a hátrányos helyzetből származó 
lemaradások - szakszerű, a gyermek társadalmi helyzetére érzékeny pedagógiai szemlélettel és 
módszerekkel, a szülőket partnerré téve, velük együttműködve - sikeresen ellensúlyozhatóak. A 
szülőkkel való együttműködés az otthon és az óvoda világának találkozásával, szülők és nevelők 
közötti kölcsönös tisztelet alapján valósítható meg, melyben az óvodapedagógusoknak helyzetüknél 
és képzettségünknél fogva kiemelt szerepük és felelősségük van.” (Óvodai integrációs program). 
A közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX.  törvény 120.§. szerint: 

16. integrációs felkészítés: az esélyt teremtő nevelésnek és oktatásnak az oktatásért felelős 
miniszter által kiadott oktatási program alkalmazásával történő megszervezése, melyben a 
szociális helyzetükből és fejlettségükből eredő hátrányok ellensúlyozása céljából részt vevő 
gyermekek, tanulók a többi gyermekkel, tanulóval együtt, azonos óvodai csoportban, iskolai 
osztályban, osztálybontás esetén azonos csoportban vesznek részt a foglalkozáson, illetve 
tanulnak, oly módon, hogy az érintett gyermekeknek, tanulóknak a többi gyermekekhez, 
tanulókhoz viszonyított aránya nem haladhatja meg a jogszabályban meghatározott mértéket” 
Az óvodapedagógus alapvető feladat, hogy maximálisan biztosítsa a gyermek alapvető 
szükségletét, az érzelmi biztonságot. Úgy szervezze az óvodai környezetet – személyi és tárgyi 
feltételrendszer -, hogy az hatásrendszerével elősegítse minden gyermek számára az optimális 
fejlődési feladatot.  
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Az óvónői szakmában elfogadott általános elvárások közül (pl. tolerancia, nyitottság, elfogadó 
attitüd, szeretetteljesség, következetesség…) kiemelten fontos, hogy az óvodapedagógus fejlesztő 
munkája során mindig vegye figyelembe a gyermekek egyéni képességeit, tehetségét, fejlődési 
ütemét, szociokulturális hátterét, segítse tehetsége kibontakoztatásában, valamint hátrányos 
helyzetéből fakadó felzárkóztatásában. 
 
 

 

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Adatok hiányában nem tudható, ugyanakkor 
feltételezhető, hogy több színtéren, többek 
között a munkavilágában is jelen van a 
hátrányos megkülönböztetés a fogyatékkal élők 
tekintetében. 

 Esélyegyenlőségi fórum létrehozása és 
működtetése (ülésezés havi rendszerességgel, 
meghívottak: helyi döntéshozók, helyi 
munkaadók, célcsoportok képviselői) 

Esélyegyenlőségi munkatárs  alkalmazása az 
Önkormányzatoknál 

A környező vállalkozók, munkaadók 
megkeresése. 
Átképzések szervezése. 
  

Fogyatékkal szembeni előítéletek 
Előadások, önkéntes munkák szervezése 

A településen nincs olyan vállalkozás, amely 
megváltozott munkaképességű személyeket 
alkalmazna. 

A célcsoportok felmérése, tájékoztatása. 

A munkáltatók érdekeltségének vizsgálata. 
Más településen működő munkahelyekre 
történő szállítása. 

Informatikai jártasság hiánya 
Az önkormányzat honlapjának 
akadálymentesítése. 

Szociális alap- és szakaszolgáltatások 
hozzáférhetőségének hiánya 

A szakszolgáltatások hozzáférhetővé tétele. 

A település nem rendelkezik a fogyatékkal élők 
nyilvántartásával a szociális szolgáltatások 
terén.  

Beavatkozás tervezése szükséges azon 
fogyatékkal élők számának nyilvántartására, 
akik a szociális alap- és szakszolgáltatásokat 
vesznek igénybe. 

 

 

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

Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta a 2003. évi L. törvényt, a Nemzeti Civil Alapprogramról. 
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Ezzel elismerte a szervezetek működési feltételeihez források biztosításának szükségességét.  
A Nemzeti Civil Alapprogram célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi 
szerepvállalásának segítése. 
Nyírmihálydiban  mindössze néhány civil szervezet működik de erős az összefogás, példaértékű a 
civilek jelenléte a település kulturális, művelődési életében. Számos települési rendezvény 
szervezésében, lebonyolításában is aktívan kiveszi a részét a civil társadalom, illetve saját 
programokat, rendezvényeket is szerveznek. 
 

 
Civil szervezetek Nyírmihálydiban: 
 
Polgárőr Egyesület 2012-ben újra szerveződött. 
A polgárőrök anyagi juttatás nélkül, önzetlenül, pusztán lelkesedésből és a közösség iránti 
elkötelezettségből dolgoznak, szabadidejükben, társadalmi munkában. Igyekeznek községünket 
biztonságosabbá tenni, megvédeni a nyírmihálydi lakosokat, vigyázni családjaikra, javaikra, a 
közvagyonunkra, a nyugalmunkra.  
 
Az Egyesület kiemelt figyelmet fordít a vagyonvédelemre (lakásbetörések, gépkocsi lopások 
megelőzésére), a gyermek és ifjúságvédelem feladataira, a kábítószer fogyasztás visszaszorítására, 
bűn és baleset megelőzés, környezetvédelem, valamint a közlekedés biztonsága érdekében 
végezhető tájékoztató és nevelőmunkára is. A rendőrséggel jó kapcsolatot ápol az egyesület, mindenben 
segítik egymás munkáját. 
 
 2013-ban újra szerveződött a Sport Egyesület, az őszi szezonban fog szerepelni. 
  
 2013-ban megalakult az Arany Alkony Nyugdíjas Klub 53 fővel. Célja az idősek körében a közösség 
összetartása.  

Balkányi Szabó Lajos Asszonykórus 1993-ban alakult csoport. Több első és második helyezést 
értek már el. 2 arany, 1 ezüst minősítéssel rendelkeznek. Előadó művészetük jellege népzene.  
2013-ban megalakult az Arany Alkony Nyugdíjas Klub 53 fővel. 
Célja: A közösségi élet fenntartása. Foglalkozásokat szerveznek az időseknek pl.: egészségdélután  
 
Balkányi Szabó Lajos Asszonykórus 1993-ban alakult csoport 21 fővel.  
Alakulásuk célja, hogy a községben kulturális kezdeményezés legyen, valamint a község hírnevét 

tovább vigye. Megalakulásuk óta fellépnek minden helyi rendezvényen. Az énekkar tagjai 

nyugdíjasok, középkorúak és iskolások. 

Több első és második helyezést értek már el. Egerben szervezett gála műsor keretein belül 
elnyerték az Arany Páva díjat, majd a későbbiek folyamán a Vass Lajos Népzenei döntőn is részt 
vettek Budapesten és elnyerték a Vass Lajos kiemelt nívó díjat. 7 arany, 1 duplaarany, 3 ezüst 
minősítéssel rendelkeznek. Előadó művészetük jellege helyi gyűjtésű népdalok. Ide tartoznak a 
summás dalok (pl.: Intéző Úr adjon ki egy koronát) és a dohányos nóták (pl.: Kivirágzott már a 
hodály eleje). 
  

 

Petőfi Sándor Alapítvány az Óvodásokért és az Általános Iskolásokért. Az óvodás és iskolás 
gyerekeket támogatja.  
 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 
a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi 

önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil 
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szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program 
elkészítésének folyamatába 
Az esélyegyenlőségi program előkészítésének folyamatában nagy hangsúly helyeződött a minél 
szélesebb körű adatgyűjtés megszervezésére.  
A dokumentum készítéséhez szükséges adatok, információk gyűjtését Önkormányzat Hivatalában 
dolgozók szoros együttműködésével került sor. Továbbá a hiteles adatok kigyűjtéséhez a TEIR 
adatbázis volt segítségemre. 
A Települési Esélyegyenlőségi Program a Polgármesteri Hivatalban bárki számára elérhető, a 
település honlapján olvasható és véleményezhető.    

 
 

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek 
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása. 
A helyi esélyegyenlőségi program elfogadása után a nyilvánosság számára elérhetővé kerül. 
Ugyancsak nyilvánossá lesznek téve a HEP-ban megjelölt Intézkedési Tervek végrehajtásával 
kapcsolatos intézkedések. A lakosságnak és a különböző szervezeteknek visszajelzésre, vélemény 
nyilvánítására lesz lehetőségük. 
 
 
 
 

A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM INTÉZKEDÉSI TERVE: 
 

Az intézkedési terv célja olyan beavatkozások tervezése, amelyek a helyzetértékelésben felvetett 
problémákra megoldást nyújtanak. A helyi esélyegyenlőségi programnak kiemelt figyelmet kell 
fordítania: 
– az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, megszüntetésére; 
– az oktatásban, képzésben megjelenő sztereotipikus pályaorientáció megváltoztatására; 
– a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 
hozzáférés biztosítására; 
– munkaerő-piaci, tevékenységi szegregáció visszaszorítására; 
– a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányainak csökkentésére, foglalkoztatási esélyeik 
javítására; 
– az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésére a helyi önkormányzat döntéshozatalában, 
illetve az általa fenntartott vagy támogatott intézményekben, és az önkormányzat által ellenőrzött 
szolgáltatások körében; 
– a hátrányos helyzetű csoportok tagjai részvételének elősegítésére a döntéshozatalban, ill. a 
közügyek irányításában. 
 
A helyzetelemzés megállapításai szerint a településen a következő problématerületek esetében 
kell beavatkozásokat tervezni: 
 
Az esélyegyenlőségi programban tervezett beavatkozások megvalósítása érdekében az 
önkormányzat, minden olyan önkormányzati döntés előkészítésekor, amely az önkormányzat által 
helyben biztosított szolgáltatások átalakítását vagy fejlesztését célozza, ideértve a fejlesztési vagy 
beruházási projektek megtervezését is, olyan esélyegyenlőségi hatáselemzést szükséges készítenie, 
amely alapján tervezhetők az intézkedésnek/fejlesztési projektnek a három kiemelt 
esélyegyenlőségi célcsoportra gyakorolt konkrét hatásai, és biztosítható azok eredményeihez való 
hozzáférésük. Az esélyegyenlőségi hatáselemzés elvégzése szükséges feltétele annak, hogy az 
önkormányzat az esélyegyenlőségi programban kitűzött céljaival és vállalt feladataival összhangban 
valósítson meg fejlesztéseket, beruházásokat a település területén. 
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9.1. A HEP IT részletei 

 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  
rövid címmel 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

a végzettség hiánya miatt a 
munkalehetőségek száma korlátozott és 
ez egyben a legtöbb esetben együtt jár a 
családok rossz anyagi helyzetével is  

felzárkóztató képzések,  munka-pálya- 
álláskeresési tanácsadások biztosítása 

Gyermekek 

magatartási problémák, 
családon belüli erőszak, 
szenvedélybetegségek, 
tanítási nehézségek, 
hátrányos megkülönböztetések, 
az ingerszegény környezet  

 
jelzőrendszeri tagok együttműködése, 
bűnmegelőzési program, 
nevelési tanácsadás, 
fejlesztő pedagógia,  
speciális iskolák, logopédus 
a gyerek a lehető legkorábban kezdje 
meg az óvodába járást 

Idősek 

elmagányosodás, nincs hozzátartozó a 
településen, a család, a gyerekek más 
településre költöztek el, 
megélhetésük 
szociális helyzet, 
önellátás, 
lakhatás,  

házi segítségnyújtás, házi 
jelzőrendszeres gondozás biztosítása, 
fejlesztése, 
szociális étkezés, 
idősek napközi otthonos ellátása, 
idősek otthona, 

Nők 

munkanélküliség, 
aluliskolázottság, 
családon belüli erőszak, 
szűrővizsgálatok, 
a gyerekvállalás miatt csökken a 
munkába állás esélye  

képzésen való részvétel 
anyaotthonok létrehozása, 
családi napközik létrehozása, 
intézményrendszer fejlesztése a 
gyermekelhelyezésre, rugalmas 
munkaidő biztosítása 

Fogyatékkal 
élők 

hátrányos megkülönböztetés, 
elmagányosodás, 
információ hiánya, 
Kevés a munkahelyek száma, a nem 
fogyatékkal élők részére sincs 
munkalehetőség  

képzésen való részvétel, 
klubok, egyesületek létrehozása,  
helyi újság, 
munkahelyteremtés, a közületek 
akadálymentesítése 
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A beavatkozások megvalósítói 

 

Célcsoport 
Következtetésben megjelölt  
beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  
aktorok és partnerek  
– kiemelve a felelőst 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

Munka- pálya álláskeresési tanácsadás 
 

Családgondozó, polgármester, Munkaügyi 
Központ által támogatást nyert képző cég 
 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

Mélyszegénységben élők integrálása a 
munka világába. 

Szakmai irányitók, képzési központ, 
mentor, gyakorlati helyek biztosítói 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

A roma nők motiválása a tudatos 
családtervezésre. 

Roma nők, Polgármester, Gyermekjóléti 
Szolgálat munkatársa, Védőnő, Háziorvos 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

A munkanélküliek képzése 

Célcsoport (munkanélküliek) 
Polgármester 
Jegyző 
Szociális ügyintéző 
Munkaügyi Központ 
Vállalkozók 
Munkáltatók 
Oktatók 
Oktatási Intézmények 
 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

Irány a Munkaügyi Központ: 
regisztráció=esély 

Célszemély (a nem regisztrált 
munkanélküli) 
Munkaügyi Központ 
Családsegítő Szolgálat 
Önkormányzat: Szociális ügyintéző 

Gyermekek 
Hátrányos helyzetű gyerekek 
felzárkóztatása, továbbtanulása. 

gyerekek,  
szülő,  
pedagógus,  
Családsegítő Szolgálat,  
Polgármester 

Gyermekek 
A gyerekek szocializációs hátrányainak 
és tanulási nehézségeinek elősegítése. 

Pedagógus 
pszichológus, 
családgondozó 

Gyermekek Elhanyagolt, veszélyeztetett gyerekek. 

Elhanyagolt gyerekek és családja, 
környezete. 
Nevelési – Oktatási intézmények 
Jelzőrendszeri tagok 
Nevelési tanácsadó 
Fejlesztő pedagógus 

Gyermekek Gyermekek iskolai felzárkóztatása. 
Célcsoport 
Pedagógsok 
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Intézményvezetők 
Gyermek- és ifjuságvédelmi felelős 
Családgondozó 

Gyermekek Egészséges gyermekétkeztetés 

Szülők 
Gyerekek 
Pedagógus 
Szülői munkaközösség 
Élelmezésvezető 
Egészségügyi dolgozók 

Gyermekek 
A társadalmi hátrány leküzdése az 
Óvodában 

Védőnő 
Gyermekjóléti szolgálat 
Óvodapedagógusok 

Idősek Szociális ellátások biztosítása házi-gondozó 

Idősek Idősek informatikai képzése. 

Nyugdíjasok 
Polgármester 
E-tanácsadó 
Mentor 

Idősek 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
nehézségei. 

Idősek 
Szociális-Gondozó Szolgálat 
Önkormányzat 
Háziorvos 
Kistérségi Társulás 

Idősek 
Az idősek egészségügyi ellátásának 
javítása. 

Idősek 
Szociális Intézmények 
Polgármester 
Jegyző 
Háziorvos 
Egyház 

Idősek Adatgyűjtés és elemzés a településen 

Idősek,  
Jegyző 
Polgármester 
Szociális Bizottság 

Idősek 
Az idős korosztály részvétele 
szűrővizsgálatokon 

Idősek 
Polgármester 
Védőnői hálózat 

Nők 
A nők munkába állása esélyének 
elősegítése 

Önkormányzat 
Foglalkoztató 

Nők Családon belüli erőszak elleni fellépés. 
Jelzőrendszer tagjai 
Jegyző 
Gyámhivatal 

Nők 
A női munkavállalók hátrányos 
megkülönböztetése. 

Női munkavállalók 
Munkaadók 
Célcsoport képviselői 
Civil szervezetek képviselői 
Esélyegyenlőségi munkatárs 

Nők 
A nők visszaintegrálása a munka 
világába 

Célcsoport 
Munkaadók 
Családsegítő Szolgálat 
Önkormányzat 
Munkaügyi Központ 
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Fogyatékkal 
élők 

Hogyan fogadjuk el társainkat? Önkormányzat 

Fogyatékkal 
élők 

A fogyatékkal élők elhelyezkedési 
nehézségei 

Célcsoport (megváltozott munkaképességű 
személyek 
Munkaadók 
Önkormányzat 
Fogyatékkal Élők Érdekvédelmi Szervezete 

Fogyatékkal 
élők 

A fogyatékkal élők bevezetése a munka 
világába 

Fogyatékkal élők 
Polgármester 
Jegyző 
Oktatási szervező 
Vállalkozó 

Fogyatékkal 
élők 

Az önkormányzat honlapjának 
akadálymentesítése 

Fogyatékkal élők 
Polgármester 
informatikus 

Fogyatékkal 
élők 

A szociális alap- és szakszolgálatok 
hozzáférhetőek és elérhetőek-e a 
fogyatékos emberek számára 

Polgármester 
Jegyző 
Fogyatékkal élők 

Fogyatékkal 
élők 

Az önkormányzat által szervezett 
szolgáltatások szervezése megfelel-e az 
egyenlő esélyű hozzáférésnek 

Polgármester 
Fogyatékkal élők 
Környezettervező rehabilitációs 
szakmérnök, szakértő, 
Fogyatékosságügyi érdekvédelmi 
szervezetek 

 

Jövőképünk 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák és a magyarok békében együtt tudnak élni, nincs 
hátrányos megkülönböztetés, gyűlöletkeltés.  
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők a hátrányokat leküzdjék, tudjanak beilleszkedni 
a társadalomba, érezzék jól magukat a településen.  
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek már pici koruktól járjanak óvodába, ahol megtanulják az 
alapvető higiéniai és étkezési szokásokat, szabályok és rend szerint élnek, így a későbbiekben 
jobban tudnak alkalmazkodni az őket körülvevő világhoz. 
Folyamatosan odafigyelünk az idősekre, segítünk a rászorulókon, tiszteljük a kort, elismerjük, hogy 
ők építették fel a háború után romokban élő országot. 
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén, hogy kevesebbnek értékeljék a munkájukat,  mint a  
férfiaknak. 
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élőkre, hisz amit mi természetesnek veszünk, ők azért 
bármit megadnának, hogy magukénak tudhassák.  
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 
 

Intézkedés címe: 
Munka- pálya álláskeresési tanácsadás 
 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Romák/ mélyszegénységben élők felzárkóztatása 

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

Rövid távú célunk, kereseti lehetőség elősegítése a képzési támogatás által, 
középtávú cél a foglalkoztatás elősegítése, hosszú távú célunk a hátrányok 
leküzdése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1.igényfelmérés 2. megfelelő képzés tanácsadás kiválasztása, 3. a 
célcsoport részvétele a tanácsadáson 4. segítségnyújtás egy munkahely 
elnyerésére 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat, Gyermekjóléti szolgálat és családsegítő, 
intézményvezetők, védőnő 

Partnerek Munkaügyi Központ 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

folyamatos 

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

Foglalkozatás növekedése, szociális hátrány leküzdése 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

A kockázata, hogy a kezdeti lelkesedés, kitartás elmarad. A motiváltság 
eszköze: pl. támogatási rendszer képzéshez kötöttsége 

  

Szükséges 
erőforrások 

pályázati lehetőségek 
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Intézkedés címe: A társadalmi hátrány leküzdése az Óvodában 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Az óvodába járók 100%-a hátrányos helyzetű 113 fő 

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

Rövid távú célunk, már gyermekkorban alakítsuk ki a rendet, az alapvető 
életvezetési szokásokat, fegyelmet, rendszert vigyünk a gyerekek életébe. 
A középtávú célunk, iskolaérett, fegyelmezett gyerekek átengedése az 
iskolai életbe. Hosszú távú célunk, a gyerekek már többet akarjanak elérni, 
mint a szüleik, próbáljanak önmagukért és a környezetükért tenni, a tanulás 
értelmét és értékét felfedezni. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Szülők meggyőzése, hogy az intézkedés az ő érdeküket szolgálja. 
Együttműködés 

Résztvevők és 
felelős 

Pedagógusok, védőnők, gyermekjóléti szolgálat munkatársai 

Partnerek Önkormányzat, védőnői szolgálat, Családsegítő 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

Gyermek 3. éves korától 6. éves korig 

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

 Szociális hátrányok csökkennek, iskolázottság nő, magasabban kvalifikált 
nemzedék kerül ki, akik a munkaerő piacon versenyképesség válik 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Kitartás hiánya, kudarc . A csökkentés esélyei: Motiválás, folyamatos 
dicsérés, visszacsatolás, sikerélményhez juttatás. 

Szükséges 
erőforrások 

Önkormányzati saját forrás, pályázati lehetőségek a hátrány leküzdésére 
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Intézkedés címe: Szociális ellátások biztosítása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Az idős korosztály jelentős részének hozzátartozói nem élnek a 
településen 

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

Senki ne érezze, hogy magára marad. A megfelelő közszolgáltatásokhoz 
való hozzájutás minden településen élő számára hozzáférhető legyen. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Igényfelmérés. Megállapodás kötés. Szolgáltatás biztosítása 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat 

Partnerek Kistérségi társulás 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

Igény szerint azonnal 

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

Nő a biztonságérzet. Javul az idős emberek közérzete. Szolgáltatásokhoz 
egyenlő esélyek biztosítása 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Bizalmatlanság kockázatot jelent. Megfelelő szakszemélyzet kiválasztása 

Szükséges 
erőforrások 

Házi gondozók, pályázati források 
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Intézkedés címe: A nők munkába állása esélyének elősegítése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A nők foglalkoztatása nem azonos elbírálás alá esik a férfitársaikéval 

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

A nők és a férfiak azonos eséllyel induljanak egy munka elnyerésére.  

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Rugalmas munkaidő megteremtése, A gyerekbarát munkahelyek 
kialakítása 

Résztvevők és 
felelős 

Adott munkahely 

Partnerek Foglalkoztató 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

Folyamatos 

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

Nő a foglalkoztatás, hatékonyabb a munka, a nyugodt légkör a munka 
színvonalának emeléséhez járul hozzá. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

A család és a munkahely összeegyeztetése. Csökkentés eszközei : 
Rugalmas munkaidő biztosítása 

Szükséges 
erőforrások 

Pályázati források  
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Intézkedés címe: Hogyan fogadjuk el társainkat? 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A fogyatékkal élőkkel szembeni előítéletek 

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

Mindenkit fogadjunk el olyannak amilyen. Segítsünk embertársainkon. 
Tudatosítsuk és alakítsuk ki embertársainkban az empatikus magatartást. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Előadások, önkéntes munkák szervezése 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat és annak intézményei 

Partnerek Alkalmazotti közösségek 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

folyamatos 

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

Az empátia kialakítása, emberbarát környezet, jobb légkör, nyugodtabb 
elfogadóbb emberek,  

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Az elfogadás és a sajnálat összemosódik. Eszköze: Ismerjük meg a 
fogyatékkal élőket  

Szükséges 
erőforrások 

Pályázat 
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Intézkedés címe: 
A gyerekek szocializációs hátrányainak és tanulási nehézségeinek 
elősegítése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Családi szocializációs hiányosságok 
- szülői elhanyagolás (fizikai, szellemi, érzelmi) 
- aluliskolázottság a szülők részéről 
- korai felelőtlen gyermekvállalás miatt kialakult felkészületlen 

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

Képzések, szakmai továbbképzések, magasabb szintű képességek 
elsajátítása révén beintegrálódni a munkaerő piacra, ezáltal elősegítve a 
gyerekek szocializációs fejlődősét ill. értelmi képességük fejlődősét. 
Pszichológus, pedagógusok segítségével próbáljuk csökkenteni a 
személyiség fejlődésükben illetve értelmi fejlődésükben jelentkező 
hiányokat. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Játékos formában alapvető viselkedési normák és szabályok elsajátítása a 
pedagógus segítségével. 

Résztvevők és 
felelős 

Pedagógus, pszichológus, családgondozó 

Partnerek 
pedagógus, pszichológus, családgondozó 
 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

2012.02.01.-2014.06.15. 

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

Csökkennek a beilleszkedési problémák, iskolai viselkedési és magatartás 
zavarok. Családi kapcsolatok stabilizálódása. Összetartóbbak lesznek a 
családok. 
Erősebb érzelmi kötődések alakulhatnak ki szülő gyerek közt. Ezáltal 
csökkenek a családban jelentkező működési zavarok. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

A gyerekek fejlődését a családi nevelés nagyban befolyásolja, ezért az elért 
eredményeket a családi nevelés negatív irányba tereli. 
Ennek eszközei: a szülők részére életvezetési gyermeknevelési 
tanácsadások. 

Szükséges 
erőforrások 

Pályázati lehetőségek, megfelelő szakemberek segítsége, anyagi fedezet.   
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Intézkedés címe: Mélyszegénységben élők integrálása a munka világába 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Aluliskolázottságuk miatt nehezen tudnak elhelyezkedni a munkaerő 
piacon 

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

Szakmák képzetségek megszerzése pályázatok útján. Lépést tartunk 
pályázat lehetőséget ad jelenleg szakmák elsajátítására. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Szükséges a nyolc általános iskolai végzettség megléte. 
Szakma szerzése nők és férfiak körében egyaránt.  
Nők körében: gazdasszony képzés, szociális asszisztens, mezőgazdasági 
munkás, kertész 
Férfiak körében: faipari munkás, mezőgazdasági munkás, kertész 

Résztvevők és 
felelős 

helyi lakosok 18-40 év között 40 fő részvétele 
felelős a pályázati menedzser 

Partnerek szakmai irányítók, képzési központ, mentor, gyakorlati helyek biztosítói 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

2013.03.01.-2013.09.01. 

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

Szakmunkás bizonyítványok megszerzése. Elhelyezkedési lehetőségek az 
Önkormányzatok segítségével vagy Munkaügyi Központon keresztül.   

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

A képzések során lemorzsolódás, vagy nem piacképes szakmát tanul. 
 

Szükséges 
erőforrások 

Képzések helye, megfelelő szakemberek biztosítása. Utazás biztosítva van 
a lakóhelytől a képzési központig. Képzési központ: Nyírbogát. Erre az 
időszakra képzési támogatást kapnak. Anyagi támogatás. Emberi erőforrás. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 110

Intézkedés címe: Családon belüli erőszak elleni fellépés. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A védőnő, a családgondozó, a háziorvos és a szociális szakemberek 
jelzései alapján településünkön sajnos egyre gyakoribb a családon belüli 
erőszak. 

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

Rövid távú cél: 
A családon belüli erőszak visszaszorítása.  

- Számos probléma esetén az önkormányzat azonnal intézkedhet az 
illetékes szervekkel együttműködve. Pl.: Rendőrség, Anyaotthon 
stb.  

Középtávú cél: 
- Fórumok, tájékoztatók megtartása a résztvevők bevonásával.  

Hosszú távú cél:  
- A jelenség teljes megszüntetése, harmonikus családi élet 

kialakítása.  

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1.  A probléma feltárása, beazonosítása.  
2. Tájékoztatás a jelzőrendszer tagjai felé.  
3. Esetmegbeszélés ( Lehetőség szerint az érintett személyek bevonásával 
). 
4. Szükség szerint azonnal intézkedések megtétele.  
5. Monitoring, visszacsatolás.  
 

Résztvevők és 
felelős 

- Jelzőrendszer tagjai,  
- Önkormányzat ( jegyző ),  
- Gyámhivatal.  

Partnerek 
- Jelzőrendszer tagjai,  
- Önkormányzat ( jegyző ),  
- Gyámhivatal.  

Határidő(k) 
pontokba szedve 

- Törvényes határidők ( 30 napos távoltartás ). 
- Azonnali.  

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

- Kevesebb jelzés érkezik a jelzőrendszeri tagok felé. 
- A problémás terület javul.  
- Csökken a dokumentáció.  
Rövid távon:  
Az azonnali intézkedés szükség esetén.  
Középtávú cél: 
Problémák kerüljenek megoldásra.  
Hosszú távú cél: 
Teljesen szűnjön meg a probléma.  

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Nagy százalékban nem derül ki a probléma.  

Szükséges 
erőforrások 

- Humánerőforrás,  
- Anyagi erőforrás.  
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Intézkedés címe: 
Irány a Munkaügyi Központ: regisztráció = esély 

 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Nem minden munkanélküli regisztráltatja magát a Munkaügyi 
Központban.  

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

A munkanélküli személyek regisztrálják magukat a Munkaügyi 
Központban.  

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. A célcsoport felkutatása, felmérése.  
2. A probléma feltárása ( miért nem jelentkezett ). 
3. Tájékoztatás a támogatásokról, az esetleges képzési lehetőségekről, 
munkalehetőségekről és egyéb juttatásokról ( pl.: egészségügyi 
hozzájárulás , START kártya ). 
4. Beutaztatás biztosítása, utazási költség visszatérítése, a regisztráció 
helyben történő megszervezése.  

Résztvevők és 
felelős 

1. célszemély ( a nem regisztrált munkanélküli ) 
2. Munkaügyi Központ 
3. Családsegítő Szolgálat 
4. Önkormányzat: szociális ügyintéző 

Partnerek 

1. célszemély ( a nem regisztrált munkanélküli ) 
2. Munkaügyi Központ 
3. Családsegítő Szolgálat 
4. Önkormányzat: szociális ügyintéző 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

Folyamatos. 

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

A regisztrációval esélyt kaphat a munkára, szociális ellátásra, átképzésre, 
ezáltal saját maga és családja életminősége pozitív irányba változik 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

- A regisztráció  után sem tud elhelyezkedni a munkaerőpiacon.  
- Érdektelenség, nemtörődömség.  

 

Szükséges 
erőforrások 

- Humánerőforrás.  
- Anyagi erőforrás.  
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Intézkedés címe: A munkanélküliek képzése.  

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek arány magas 30 %.  

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

• Munkahelyteremtés 
• A munka világába való integrálás. 
• Képzések szervezése, piacképes szakmák szervezése. 
• A település rehabilitációs programba, pályázatba való bevonása pl.: 

parkosítás.  

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

• Erőforrások teremtése, pályázatok.  
• Munkahelyek felkutatása a környező településeken.  
• Képzések szervezése, lebonyolítása.  
• Szakképzettség megszervezése.  
• Kapcsolatfelvétel a Munkaügyi Szervekkel, környező vállalkozókkal.  

Résztvevők és 
felelős 

• Célcsoport ( munkanélküliek ) 
• Polgármester 
• Jegyző 
• Szociális ügyintéző 
• Munkaügyi Központ 
• Vállalkozók 
• Munkáltatók 
• Oktatók 
• Oktatási Intézmények 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Partnerek 

• Célcsoport ( munkanélküliek ) 
• Polgármester 
• Jegyző 
• Szociális ügyintéző 
• Munkaügyi Központ 
• Vállalkozók 
• Munkáltatók 
• Oktatók 
• Oktatási intézmények 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Folyamatos. 

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

A munkanélküliség aránya  25 % alá csökkent.  
A fenntarthatósága két részből áll: 
- az önkormányzat saját erőforrásai 
- valamint az állam által biztosított pályázati rendszeren keresztül folyósított 
anyagi források.  
 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

- A szakképzés megszervezése után sem tud elhelyezkedni a 
munkaerőpiacon.  

- A pályázat sikertelensége, kevesebb anyagi erőforrás.  
- Nem piacképes szakma szervezése.  

Szükséges erőforrások 
- pályázati forrás, önerő 
- oktató, szervező 
- tárgyi feltételek ( helyiség biztosítása, taneszközök, tanterem ).  
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Intézkedés címe: A női munkavállalók hátrányos megkülönböztetése.  

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Hátrányos megkülönböztetés.  

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

- esélyegyenlőség megteremtése 
- családbarát munkahely létrehozása 
- egyenjogúság, ugyanolyan elismerés, mint ami a férfiaknak             

( fizetés, beosztás ) 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

- Esélyegyenlőségi Fórum létrehozása.  
- Esélyegyenlőségi munkatárs alkalmazása.  
- Civil szervezetek, Érdekképviseletek bevonása. 
- Rugalmas munkaidő biztosítása.  
 

Résztvevők és 
felelős 

- Női munkavállalók, 
- Munkaadók, 
- Célcsoport képviselői, 
- Civil szervezetek képviselői,  
- Esélyegyenlőségi munkatársa.  

Felelős: Munkaadó. 

Partnerek 

- Női munkavállalók, 
- Munkaadók, 
- Célcsoport képviselői, 
- Civil szervezetek képviselői,  

      -     Esélyegyenlőségi munkatársa. 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

Folyamatos.  

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

Rövid távú mutató:  
- Nincs egyenjogúság. 
- Nincs rugalmas munkaidő. 
- Nincs elismerés.  

Hosszú távú mutató:  
- Egyenjogúság,  
- Rugalmas munkaidő biztosítása.  
- Elismerés.  
- Családbarát munkahely.  
- Nagyobb gyermekvállalási kedv.  

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

- Eredménytelenség,  
- Kevesebb gyerek.  

Szükséges 
erőforrások 

- Empátia,  
- Pályázat,  
- Szociálpolitikai eszközök ( járulék csökkentése ), 
- Adókedvezmények.  
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Intézkedés címe: A roma nők motiválása a tudatos családtervezésre.  

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

- alacsony iskolai végzettség,  
- korai gyermekszülés megoldásként,  
- több generáció együttélése. 

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

Rövid távú célok:  
A roma nők ösztönzése a tanulásra, képzésre.  
Középtávú cél:  
Továbbtanulás, szakmaszerzés az elhelyezkedésük érdekében.  
Hosszú távú cél:  
Tudatosabb életmód választása.  
Munkahelyen való elhelyezkedés elősegítése.  

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

• Képzési programok szervezése.  
• Pályázati lehetőségek felkutatása.  
• Szervezési feladatok.  
• Egészségügyi felvilágosítás.  
• Tájékoztatás, toborzás.  
• Oktatási intézményekkel való kapcsolatfelvétel.  

Résztvevők és 
felelős 

• Roma nők,  
• Önkormányzat,  
• Gyermekjóléti Szolgálat,  
• Védőnő,  
• Háziorvos.  

Partnerek 

• Oktatási intézmények,  
• Munkaügyi Központ,  
• Társulás, 
• Média,  
• Civil szervezetek.  

Határidő(k) 
pontokba szedve 

Folyamatos.  

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

• Szakma tanulása.  
• Munkavállalás lehetősége.  
• Tudatosabb gondolkodás.  
• Családtervezés.  

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Nincs megfelelő érdeklődés – többszöri tájékoztató tartása.  

Szükséges 
erőforrások 

• Pályázati lehetőség.  
• Szakemberek összefogása.  
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Intézkedés címe: A nők visszaintegrálása a munka világába.  

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A nők munkába állását nehezítő körülmények.  

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

A nők munkába állási esélyeinek a növelése.  
Rövid távú cél:  
- A célcsoport beazonosítása.  
- Az igények felmerése.  
Középtávú cél:  
- Az oktatási intézmények nyitvatartási idejének módosítása.  
Hosszú távú cél:  
- Családbarát munkahelyek kialakítása.  
- Bölcsődék létrehozása.  

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

• Igények felmérése.  
• Erőforrások megteremtése.  
• Munkaadók felkutatása.  
• Felzárkóztató programok szervezése.  

Résztvevők és 
felelős 

• Célcsoport 
• Munkaadók 
• Családsegítő Szolgálat 
• Önkormányzat 
• Munkaügyi Központ 

Partnerek 

• Célcsoport 
• Munkaadók 
• Családsegítő Szolgálat 
• Önkormányzat 
• Munkaügyi Központ 

 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

Folyamatos.  

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

Rövid távon:  
A munkába állást követően a célcsoport életminősége javul.  
Középtávon: 
Az oktatási intézmények nyitvatartási ideje módosult, így a nők a 
munkarendjüknek megfelelően tudták elhelyezni a gyermekeiket. 
Hosszútávon:  
A településen létrehozott bölcsőde elősegítette az anyák munkába 
állásának esélyeit a munkaadók irányába.   

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

- Anyagi erőforrás hiánya.  
- Munkahelyek hiánya.  

Szükséges 
erőforrások 

- pályázati 
- humán 
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Intézkedés címe: Gyermekek iskolai felzárkóztatása. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

- gyenge tanulmányi eredmény,  
- érdeklődés hiánya a tanulás iránt,  
- motivációvesztés,  
- magas iskolai hiányzás, szülői érdeklődés hiánya. 

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

Rövid távú cél:  
Szülői értekezletek szervezése révén a tanulmányi eredmények javítása 
a hiányzások csökkentése érdekében.  
Középtávú cél: 
Szülők motiválása a célok elérése érdekében.  
Hosszú távú cél:  
Lemaradások kiküszöbölése – lehetőség továbbtanulásra, szakmák 
szerzésére.  

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1) Célcsoport felmérése.  
2) Szülői értekezlet.  
3) Felzárkóztató órák szervezése.  

Résztvevők és 
felelős 

1) Célcsoport 
2) Pedagógusok 
3) Intézményvezetők 
4) Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 
5) Családgondozó 

Partnerek 

1) Célcsoport 
2) Pedagógusok 
3) Intézményvezetők 
4) Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 
5) Családgondozó 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

Folyamatos 

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

A felzárkóztató órák szervezésével csökkent a gyengén teljesítő 
tanulók aránya, ezáltal esélyt kaptak a továbbtanulásra, szakmák 
szerzésére.  

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

- A szülők érdektelensége, együttműködésüknek hiánya.  
- Forráshiány 

Szükséges 
erőforrások 

- Humán 
- Pénzügyi 
- Pályázati lehetőségek ( TAMOP ) 
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Intézkedés címe: Hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatása, továbbtanulása.  

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Továbbtanulás magas arányban Szakiskolákba, alacsony arányban az 
érettségit adó Középiskolába.  

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

- egyéni fejlesztés,  
- felzárkóztatás,  
- továbbtanulási lehetőségek ismertetése,  
- motiválás,  
- tanulmányi eredmény javítása,  
- a középiskolába továbbtanulók arányának növelése.  

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

- Támogató programok keresése. Útravaló, Macika ösztöndíj  
- Családi háttér támogatása ösztöndíjjal, továbbtanulási információkkal.  
- Nyílt napokra történő utaztatás.  
- Mentor kijelölése a tehetséges gyerekek fejlesztésére.  
 

Résztvevők és 
felelős 

• gyerek,  
• szülő,  
• pedagógus,  
• Családsegítő Szolgálat, 
• Önkormányzat 

Partnerek 

• Oktatási intézmények, 
• Alapítványok, 
• Egyesületek, 
• Önkéntesek,  
• Civilek.  
 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

Folyamatos. 

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

Javuljon az érettségit adó középfokú végzettségű gyerekek aránya, 
ezáltal a felsőoktatásban is a továbbtanulók száma emelkedik.  

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

- Esetleges lemorzsolódás. 
- A megfelelő motiváció folyamatos fenntartása.  
- Iskolával való kapcsolattartás, tájékoztatás kérése mentoroktól.  

Szükséges 
erőforrások 

- Alapítványi támogatások.  
- A pályázati lehetőségek folyamatos fenntartása.  
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Intézkedés címe: Elhanyagolt, veszélyeztetett gyerekek.  

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

• Fiatalkorú bűnözés,  
• Iskolakerülés,  
• Tankötelezettség mulasztása,  
• Szülői elhanyagolás,  
• Magatartási problémák,  
• Hátrányos megkülönböztetés.  

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

• Az oktatásba való beilleszkedés.  
• Bűnmegelőzési program,  
• Veszélyeztetés megszüntetése,  
• Magatartási problémák kezelése.  

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

• Jelzőrendszeri tagokkal való együttműködés,  
• Nevelési tanácsadó,  
• Fejlesztő pedagógus,  
• Speciális iskolák,  
• Nyári táborok szervezése,  
• Családból való kiemelés. 

Résztvevők és 
felelős 

• Elhanyagolt gyerekek és családja, környezete,  
• Nevelési - Oktatási intézmények,  
• Jelzőrendszeri tagok,  
• Nevelési tanácsadó,  
• Fejlesztő pedagógus.  

Partnerek 
• Gyermekjóléti Szolgálat vezetője,  
• Jegyző, 
• Intézményvezetők.  

Határidő(k) 
pontokba szedve 

Folyamatos.  

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

- Sikerül beilleszkedni az oktatási intézménybe. 
- Magatartási problémák megszűnése. 
- Csökken a fiatalkorú bűnözés.  

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Nem sikerül beilleszkedni, akkor védelembe kell venni vagy ki kell 
emelni a családból.  

Szükséges 
erőforrások 

- Saját anyagi forrás.  
- Szakemberek bevonása. 
- Tárgyi eszközök.  
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Intézkedés címe: Idősek informatikai képzése.  

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Az idős emberek informatikai jártassága alacsony.  

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

- Informatikai tanfolyamok szervezése.  
- Informatikai eszközök beszerzése.  
- Informatikai eszközök hozzáférhetővé tétele.  

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

- Igények felmérése.  
- Pályázati lehetőségek felkutatása.  
- Tájékoztató fórumok szervezése.  
- Segítségnyújtás a tanfolyamra való jelentkezésre.  
- A tanfolyam elvégzésében segítségnyújtás, folyamatos 

kapcsolattartás, mentorálás.  
- E-pontok, teleház való hozzáférés elősegítése.  
- A nyugdíjasok hozzásegítése az informatikai eszközök 

használatához.  

Résztvevők és 
felelős 

- Nyugdíjasok, idősek. 
- Önkormányzat, E-tanácsadó,  
- Mentor.  

Partnerek 

- Nyugdíjasok, idősek. 
- Önkormányzat, E-tanácsadó,  
- Mentor. 

 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

Folyamatos.  

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

- Informatikai tanfolyam sikeres elvégzése.  
- Pályázat útján informatikai eszközök beszerzése, ez által 

hozzáférhetővé tétele az érintettek számára.  

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

- A tanfolyamon résztvevők folyamatos mentorálása, kapcsolattartás.  
- Sikeres pályázatok elnyerése.  

Szükséges 
erőforrások 

- Pályázati erőforrás.  
- Humán erőforrás.  
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Intézkedés címe: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás nehézségei. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Sokan várnak jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra, de nincs elég 
készülék.  

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

- Minden igény kielégítése.  
- A házi segítségnyújtás keretében házi-gondozás gyakoriságának 

növelése a probléma megoldásáig.  

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

- Igények felmérése.  
- Idősek felkutatása.  
- Pályázati lehetőségek illetve források felkutatása készülékek 

vásárlására. 

Résztvevők és 
felelős 

- Idősek, 
- Szociális- Gondozó Szolgálat, 
- Önkormányzat,  
- Háziorvos,  
- Kistérségi Társulás,  
 

Partnerek 

- Idősek, 
- Szociális- Gondozó Szolgálat, 
- Önkormányzat,  
- Háziorvos,  
- Kistérségi Társulás,  

 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

Folyamatos. 

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

Nőtt a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülők. A készülékek 
használatával az idősek azonnali és gyors segítséget kaphatnak, ezáltal a 
biztonságérzetük is nő.  

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

- Forráshiány,  
- Házi gondozók létszámának hiánya. 

Szükséges 
erőforrások 

- Anyagi erőforrás.  
- Humán erőforrás.  
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Intézkedés címe: Az idősek egészségügy ellátásának javítása.  

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

- Nem megfelelő egészségügyi ellátás.  
- Az egészségügyi intézmény korszerűtlen.  
- Az időskorúak a közösségi életben nem vesznek részt.  
- A szociális szolgálatok bővítése. 

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

- Az egészségügyi ellátás korszerűsítése, korszerűbb orvosi ellátás.  
- Az orvosi rendelők felújítása, korszerűsítse.  
- Tájékoztatók, programok szervezése.  
- Önkéntesek bevonása.  

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

- Szűrővizsgálatok szervezése.  
- Pályázatok figyelése, beadása.  
- Kapcsolatfelvétel a meglévő egészségügyi egyházi fenntartású 

intézményekkel. 
- Saját hálózat létrehozása.  

Résztvevők és 
felelős 

- Idősek,  
- Szociális intézmények,  
- Önkormányzat. 

 

Partnerek 
- Jegyző, 
- Háziorvos,  
- Egyház.  

Határidő(k) 
pontokba szedve 

Folyamatos. 

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

- Megáll az elmagányosodás. 
- Létrejön egy új egészségügyi hálózat a településen.  
 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

- Az idősek érdektelensége.  
- Anyagi forrás hiánya. 
- Sikertelen pályázatok.  

Szükséges 
erőforrások 

- Anyagi erőforrás. 
- Humánerőforrás.  
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Intézkedés címe: Adatgyűjtés és elemzés a településen 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A település nem rendelkezik még becsült adattal sem az időskorúak 
ellátásáról 

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

Minden időskorú ellátásban részesüljön. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Adatgyűjtés és elemzés a településen. 

Résztvevők és 
felelős 

Idős emberek, Jegyző, Szociális Bizottság 

Partnerek Jegyző, Szociális Bizottság 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

- 

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

Naprakész adatbázis. A nyilvántartás folyamatos karbantartása, folyamatos 
naprakész információk alapján a támogatások igényelhetősége.  

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Adatgyűjtéshez szükséges nyilatkozatok az idősek részéről. 
Nem kívánnak nyilatkozni.  

Szükséges 
erőforrások 

Humán erőforrás 
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Intézkedés címe: 
Az idős korosztály részvétele a szűrővizsgálatokon.  
 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A szűrővizsgálatok valamennyi lakos részére biztosítottak, viszont csak 
nagyon kevesen éltek a lehetőséggel 

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

Az időskorúak vegyenek részt a szűrővizsgálatokon 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Meg kell vizsgálni, hogy mely tényezők hátráltatják a szűrővizsgálatokon 
történő részvételt, azokra megoldást szükséges kidolgozni. Tájékoztató 
fórumok tartása a szűrővizsgálatok fontosságáról 

Résztvevők és 
felelős 

Idősek, Polgármester, védőnői hálózat. 

Partnerek Idősek, Polgármester, védőnői hálózat. 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

- 

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

 
A szűrővizsgálatok valamennyi lakos részére biztosítottak. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Elmennek-e a szűrő vizsgálatokra az idősek. 

Szükséges 
erőforrások 

Humánerőforrás 
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Intézkedés címe: A fogyatékkal élők elhelyezkedési nehézségei. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A településen nincs olyan vállalkozás, mely megváltozott 
munkaképességű személyeket alkalmazna.  

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

Kedvezmények ( iparűzési adó ) nyújtásával az Önkormányzat ösztönzi 
a vállalkozásokat a megváltozott munkaképességű személyek 
alkalmazására, illetve vállalkozások betelepülésére – új munkahelyek 
teremtésére. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

- A célcsoport felmérése, tájékoztatása. 
- A munkáltatók érdekeltségének a vizsgálata. 
- Más településen működő munkahelyekre történő szállítása. 

Résztvevők és 
felelős 

- Célcsoport – megváltozott munkaképességű személyek, 
- Munkaadók, 
- Önkormányzat,  
- Fogyatékkal élők Érdekvédelmi Szervezete.  

Partnerek 

- Célcsoport – megváltozott munkaképességű személyek, 
- Munkaadók, 
- Önkormányzat,  
- Fogyatékkal élők érdekvédelmi szervezete. 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

Folyamatos. 

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

Nőtt a településen a megváltozott munkaképességű személyek 
foglalkoztatási aránya. A fogyatékkal élők rendszeres havi 
jövedelemhez jutnak, ezáltal nő az életszínvonaluk. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

- Forráshiány,  
- A nem megfelelő egészségi állapotuk miatt esetleges 

rendszertelen munkavégzés.  

Szükséges 
erőforrások 

- Humánerőforrás 
- Anyagi erőforrás.  
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Intézkedés címe: A fogyatékkal élők bevezetése a munka világába.  

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

- Hátrányos megkülönböztetés a munkavállaló irányába.  
- A munkahely rossz megközelíthetősége.  
- Információ hiánya a fogyatékkal élők körében.  
- A munkáltatók motiválatlansága.  

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

Rövid távú cél: 
Tájékoztató fórumok szervezése.  
Középtávú cél:  
Akadálymentesítés megvalósítása. 
Hosszú távú cél: 
Munkahelyteremtés.  

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

- A fogyatékkal élők feltérképezése.  
- Fórum megszervezése.  
- Esélyegyenlőségi munkatárs alkalmazása az 

Önkormányzatnál.  
- A környező vállalkozók, munkaadók megkeresése.  
- Átképzések szervezése.  

Résztvevők és 
felelős 

- Fogyatékkal élők, 
- Önkormányzat,  
- Jegyző,  
- Oktatási szervező,  
- Vállalkozók. 

Partnerek 

- Fogyatékkal élők, 
- Önkormányzat,  
- Jegyző,  
- Oktatási szervező,  
- Vállalkozók.  

Határidő(k) 
pontokba szedve 

Folyamatos.  

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

- Csökken a fogyatékkal élők körében a munkanélküliség.  
- Az átképzés elvégzésével munkához jutnak.  
- A munkáltatók figyelme ráirányul a fogyatékkal élőkre.  

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

- Anyagi forrás hiánya.  
- Érdektelenség az érintettek körében.  

Szükséges 
erőforrások 

- Anyagi erőforrás,  
- Humánerőforrás, 
- Tárgyi erőforrás.   
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Intézkedés címe: Egészséges gyermekétkeztetés.  

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

- Mozgásszegény életmód. 
- Egészségtelen családi és közétkeztetés.  
- A betegségek korai kialakulása : cukorbetegség, magas 

vérnyomás, idegrendszeri problémák, túlsúly kialakulása- 
szövődményei.  

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

Rövid távú cél:  
Családi és közétkeztetés megváltoztatása.  
Középtávú cél:  
Tömegsport.  
Hosszú távú vél: 
Szemléletformálás – tudatos életmódváltás.  

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

- Tömegsportok szervezése. 
- Iskolabüfé megreformálása.  
- Egészséges életmódra nevelő – ösztönző program.  
- Virtusvetélkedők.  
- Étkezési tanácsadás.  
- Iskolai tejprogram.  
- Iskolai almaprogram.  

Résztvevők és 
felelős 

- Pedagógus,  
- Szülők,  
- Gyerekek,  
- Szülői munkaközösség,  
- Egészségügyi dolgozók.  

Partnerek 

- Pedagógus,  
- Szülők,  
- Gyerekek,  
- Szülői munkaközösség,  
- Egészségügyi dolgozók.  

 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

Folyamatos.  

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

A bázisidőszakhoz képest jobb eredmények születtek ( túlsúly, 
vérnyomás, vércukor, jobb fizikai teljesítőképesség ). 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

- Szülői érdektelenség. 
- Motiváció hiánya.  
- A tervezett program sikertelen végrehajtása.  

Csökkentése:  
- Motiváció szinten tartása.  
- Egészségnap tartása óvodába, iskolába.  
- Előadások szervezése pl.: báb.  
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Szükséges 
erőforrások 

- Saját erőforrások ( Önkormányzat, START Munka Program 
keretében ).  

- Pályázati erőforrás.  
- TÉSZ, 
- Tárgyi eszközök ( pl.: filmvetítésnél ) 
- Humánerőforrás.  
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Intézkedés címe: 
Az önkormányzat által szervezett szolgáltatások szervezése megfelel-e az 
egyenlő esélyű hozzáférésnek 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Az oktatási intézményekben megoldott az egyenlő esélyű hozzáférés, az 
oktatásszervezési keretek demokratizálása az esélyegyenlőséget biztosítja. 
Az önkormányzat által szervezett többi szolgáltatásról nem áll 
rendelkezésre adat. 

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

Az önkormányzat által biztosított szolgáltatások egyenlő esélyű 
hozzáférése biztosított a fogyatékkal élő emberek számára is. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Az egyenlő esélyű hozzáférés egyes kritériumai a bonyolult és költséges 
átalakítások helyett olykor megoldhatók egyszerű szervezési 
változtatásokkal is. Javasolt ezért a szolgáltatásszervezés tekintetében is 
kikérni a környezettervező rehabilitációs szakmérnök, szakértő, illetve a 
fogyatékosságügyi érdekvédelmi szervezetek véleményét  
Javasolt az önkormányzat / intézmény szervezetrendszerén belül olyan 
munkatárs kijelölése, akinek kifejezett feladata és felelőssége az egyenlő 
esélyű hozzáférés megteremtése és folyamatos fenntartása 

Résztvevők és 
felelős 

Megváltozott munkaképességű személyek. 
Fogyatékkal élők érdekvédelmi szervezete. 
Polgármester, Jegyző 

Partnerek 

Megváltozott munkaképességű személyek 
Fogyatékkal élők érdekvédelmi szervezete. 
Polgármester, Jegyző 
Környezettervező rehabilitációs szakmérnök, szakértő 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

 

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

Az önkormányzat által szervezett szolgáltatások szervezése megfelel az 
egyenlő esélyű hozzáférésnek. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Forráshiány 

Szükséges 
erőforrások 

Pályázati forrás 
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Intézkedés címe: 
A szociális alap- és szakszolgáltatások hozzáférhetőek és elérhetőek-e a 
fogyatékos emberek számára?  

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A település nem rendelkezik a fogyatékkal élők nyilvántartásával a 
szociális szolgáltatások terén. Beavatkozás tervezése szükséges azon 
fogyatékkal élők számának nyilvántartására, akik a szociális alap- és 
szakszolgáltatásokat vesznek igénybe. 

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

Pontos adatokat arról, milyen szociális alapellátásban részesülnek a 
fogyatékkal élők. A szociális ellátás alapszolgáltatásai valamennyi 
rászoruló fogyatékkal élő ember számára elérhetőek 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Az intézmény dolgozóinak a felkészítése ( továbbképzés, szolgáltatás 
átszervezésével ) a súlyosan fogyatékos ügyfelek fogadására. 
Együttműködések kialakítása a területen működő a fogyatékos emberekért 
tevékenykedő szolgáltatókkal. Szolgáltatási hálózatok kialakulásának 
ösztönzése. A szolgáltatás szervezettebbé tételével fokozni a 
hatékonyságot. Minőségirányítási rendszerek bevezetése a szociális 
szolgáltatásokban. 

Résztvevők és 
felelős 

Polgármester. Intézményi dolgozók. 
Megváltozott munkaképességű személyek 

Partnerek 
Polgármester. Intézményi dolgozók. 
Megváltozott munkaképességű személyek 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

 

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

Van pontos kimutatás a fogyatékkal élőkről. A szociális alap- és 
szakszolgáltatások hozzáférhetőek és elérhetőek a fogyatékkal élők 
számára. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Forráshiány 

Szükséges 
erőforrások 

Pályázati forrás 
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Intézkedés címe: Az önkormányzat honlapjának akadálymentesítése. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A gyengén látók részére a települési honlap akadálymentesítése. 

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

Az információhoz jutás területén az egyenlő esélyek biztosítása. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Honlap szerkesztés 

Résztvevők és 
felelős 

Polgármester 
Fogyatékkal élők 

Partnerek 
Informatikus 
Polgármester 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

 

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

A honlap, amely fogyatékosságú emberek által használható. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Érdektelenség az érintettek körében. 
forráshiány 

Szükséges 
erőforrások 

Pénzügyi forrás: a honlap fejlesztés díja. 
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9.2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve ( HEP IT ):  

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

 

 A B C D E F G H I J 

Intézk
edés 
sorszá
ma: 

Az intézkedés 
címe, 
megnevezése: 

A 
helyzetele
mzés 
következte
téseiben 
feltárt 
esélyegyen
lőségi 
probléma 
megnevezé
se: 

Az 
intézkedés
sel elérni 
kívánt cél: 

A 
célkitűzés 
összhangj
a egyéb 
stratégiai 
dokument
umokkal: 

Az 
intézkedés 
tartalma: 

Az 
intézkedés 
felelőse: 

Az 
intézkedés 
megvalósít
ásának a 
határideje
: 

Az 
intézkedés 
eredmény
ességét 
mérő 
indikátor(
ok): 

Az 
intézkedés 
megvalósít
ásához 
szükséges 
erőforráso
k ( 
humán, 
pénzügyi, 
technikai): 

Az 
intézkedés 
eredmény
einek 
fenntartha
tósága: 

I. A mélyszegénységben élők és romák esélyegyenlősége:  
1.  Mélyszegénység

ben élők 
integrálása a 
munka világába. 

Aluliskoláz
ottságuk 
miatt 
nehezen 
tudnak 
elhelyezke
dni a 
munkaerő 
piacon 

Szakmák 
képzések 
megszerzés
e 
pályázatok 
útján. 
Lépést 
tartunk 
pályázat 
lehetőséget 
ad jelenleg 
szakmák 
elsajátításá
ra.  

Település 
fejlesztési 
Stratégia 
Stratégiai 
Antiszegre
gációs 
Terv 

Szükséges a 
nyolc 
általános 
iskolai 
végzettség 
megléte. 
Szakma 
szerzése 
nők és 
férfiak 
körében 
egyaránt. 
Nők 
körében: 
gazdasszon
y képzés, 
szociális 

Pályázati 
menedzser, 
helyi 
lakosok 
18-40 év 
között, 40 
fő 
részvétele 

2013.03.01
-
2013.09.01
. 

Szakmunk
ás bizonyí 
tványok 
megszerzés
e 

Humánerőf
orrás 
Képzések 
helye, 
megfelelő 
szakember
ek 
biztosítása. 
Utazás 
biztosítva 
van a 
lakóhelytől 
a képzési 
központig.  
Képzési 
Központ 
Nyírbogát. 

Elhelyezke
dési 
lehetősége
k az 
Önkormán
yzatok 
segítségéve
l vagy 
Munkaügyi 
Központon 
keresztül. 
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asszisztens, 
mezőgazdas
ági munkás, 
kertész 
Férfiak 
körében 
faipari 
munkás, 
mezőgazdas
ági munkás, 
kertész 

Erre az 
időszakra 
képzési 
támogatást 
kapnak. 
Anyagi 
támogatás, 
emberi 
erőforrás. 

2. Munka-pálya 
álláskeresési 
tanácsadás 

Romák/ 
mélyszegé
nységben 
élők 
felzárkózta
tása 

Kereseti  
lehetősége
k 
elősegítése 
a képzési 
támogatás 
által, a 
foglalkozás 
elősegítése
, hátrányok 
leküzdése 

településfe
jlesztési 
stratégia 

igényfelmér
és, 
megfelelő 
képzés 
tanácsadás 
kiválasztása
, a 
célcsoport 
részvétele a 
tanácsadáso
n, 
segítségnyú
jtás egy 
munkahely 
elnyerésére 

Önkormán
yzat, 
Gyermekjó
léti 
szolgálat, 
családsegít
ő, 
intézmény
vezetők, 
védőnő 

folyamatos foglalkozta
tás 
növelése 

pályázati 
lehetősége
k 

szociális 
hátrány 
leküzdése 

3.  A roma nők 
motiválása a 
tudatos 
családtervezésre 

Alacsony 
iskolai 
végzettség, 
korai 
gyermeksz
ülés 
megoldásk
ént, több 

Roma nők 
ösztönzése 
a tanulásra, 
képzésre 
Továbbtan
ulás, 
szakmaszer
zés, az 

településfe
jlesztési 
stratégia 

képzési 
programok 
szervezése, 
pályázati 
lehetőségek 
felkutatása, 
szervezési 
feladatok, 

roma nők 
önkormány
zat, 
gyermekjól
éti 
szolgálat,  
védőnő, 
háziorvos 

folyamatos szakma 
tanulása  
munkaváll
alás 
lehetősége 

pályázati  
lehetősége
k 
szakember
ek 
összefogás
a 

tudatosabb 
gondolkod
ás, 
családterve
zés 
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generáció 
együttélése
. 

elhelyzeke
désük 
érdekében. 
Tudatosab
b életmód 
választása 
Munkahely
en való 
elhelyezke
dés 
elősegítése 

eészségügyi 
felvilágosít
ás, 
tájékoztatás
, toborzás, 
oktatási 
intézménye
kkel való 
kapcsolatfel
vétel 

4.  Munkanélküliek 
képzése. 

A 180 
napnál 
régebben 
regisztrált 
munkanélk
üliek arány 
magas 30 
% 

munkahely
teremtés, a 
munkavilá
gába való 
integrálás, 
képzések 
szervezése, 
piacképes 
szakmák 
szervezése,  
A település 
rehailitáció
s 
programba, 
pályázatba 
való 
bevonása 
Pl.: 
parkosítás 

település 
felylesztés
i 
koncepció 

Erőforrások 
teremtése, 
pályázatok. 
Munkahely
ek 
felkutatása 
a környező 
települések
en. 
Képzések 
szervezése, 
lebonyolítá
sa. 
Szakképzett
ség 
megszervez
ése. 
Kapcsolatfe
elvétel a 
Munkaügyi 
Szervekkel, 
környező 
vállalkozók

Polgármest
er, jegyző 

folyamatos A 
munkanélk
üliség 
aránya 
25% alá 
csökkent 

pályázati 
forrás, 
önerő, 
tárgyi 
feltételek 

Fenntarthat
ósága két 
részből áll: 
az 
önkormány
zat saját 
erőforrásai, 
valamint 
az állam 
által 
biztosított 
pályázati 
rendszeren 
keresztül 
folyósított 
anyagi 
források 
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kal 
5. Irány a 

Munkaügyi 
Központ: 
regisztáció=esély  

Nem 
minden 
munkanélk
üli 
regisztrálta
tja magát a 
Munkaügyi 
Központba
n. 

A 
munkanélk
üli 
személyek 
regisztráljá
k magukat 
a 
Munkaügyi 
Központba
n. 

 A 
célcsoport 
felkutatása, 
felmérése. 
A probléma 
beazonosítá
sa. 
Tájékoztatá
s a 
támogatáso
król, az 
esetleges 
képzési 
leheőségekr
ől, 
munkalehet
őségekről 
és egyéb 
juttatásokró
l (pl.: 
egészségüg
yi 
hozzájárulá
s)  
Beutaztatás 
biztosítása, 
utazási 
költség 
visszatérítés
e, a 
regisztráció 
helyben 
történő 

célszemély 
( a nem 
regisztrált 
munkanélk
üli) 

folyamatos A 
regisztráci
óval esélyt 
kaphat a 
munkára, 
szociális 
ellátásra, 
átképzésre. 

humánerőf
orrás, 
anyagi 
erőforrás 

Saját maga 
és a 
családja 
életmínősé
ge pozitív 
irányba 
változik 
ezáltal.  
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megszervez
ése. 

II. A gyermekek esélyegyenlősége:  
1.  Gyermekek 

iskolai 
felzárkóztatása. 

Gyenge 
tanulmányi 
eredmény. 
Érdeklődés 
hiánya a 
tanulás 
iránt. 
Motivációv
esztés. 
Magas 
iskolai 
hiányzás  

Szülőértek
ezletek 
szervezése 
révén a 
tanulmányi 
eredménye
k javítása, 
a 
hiányzások 
csökkentés
e 
érdekében 
Szülők 
motíválása 
a célok 
elérése 
érdekében. 
Lemaradás
ok 
kiküszöböl
ése, 
lehetősége
k 
továbbtanu
lásra, 
szakmák 
szerzésére 

Településf
ejlesztési 
Stratégia 

Célcsoport 
felmérése 
Szülői 
értekezlet. 
Felzárkózta
tó órák 
szervezése. 

célcsoport 
pedagógus 
intézmény
vezető 
családgond
ozó 

folyamatos A 
felzárkózta
tó órák 
szervezésé
vel 
csökkent a 
gyengén 
teljesítő 
tanulók 
aránya  

pályázati 
lehetősége
k IPR, 
TÁMOP 

Esélyt 
kaptak a 
továbbtanu
lásra, 
szakmák 
szerzésére. 

2.  Egészséges 
gyermek 
étkeztetés 

Mozgássze
gény 
életmód. 
Egészségte

Családi és 
közétkezés 
megváltozt
atása. 

 Tömegsport 
szervezése 
Iskolabüfé 
megreform

Pedagógus  
szülők 
gyerekek  
Élelmezésv

folyamatos a 
bázisidősza
khoz 
képest jobb 

Pályázati 
erőforrás, 
önkormány
zati 

Esélyt 
kaptak az 
egészséges 
életmódra 
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len családi 
és 
közétkeztet
és. 
A 
betegségek 
korai 
kialakulása
: 
cukorbeteg
ség, magas 
vérnyomás
, 
idegrendsz
eri 
problémák, 
túlsúly 
kialakulása 
szövődmén
yei. 

Tömegspor
t 
Szemléletf
ormálástud
atos 
életmődvál
tás 

álása. 
Egészséges 
életmódra 
nevelő – 
ösztönző 
program 
Vírsusvetél
kedők. 
Étkezési 
tanácsadás. 
Iskolai 
tejprogram. 
Iskolai 
almaprogra
m. 

ezető eredménye
k születtek 
(túlsúly, 
vérnyomás
, vércukor, 
jobb fizikai 
teljesítőkép
esség.) 

erőforrás 
humánerőf
orrás 

3. Hátrányos 
helyzetű 
gyerekek 
felzárkóztatása, 
továbbtanulása. 

Továbbtan
ulás magas 
arányban 
Szakiskolá
kba, 
alacsony 
arányban 
az 
érettségit 
adó 
Középiskol
ába. 

egyéni 
fejlesztés, 
felzárkózta
tás, 
továbbtan
ulási 
lehetősége
k 
ismertetés
e, 
motiválás, 
tanulmányi 
eredmény 
javítása, a 

közoktatás
i 
esélyegye
nlőségi 
terv 

Támogató 
programok 
keresése. 
Útravaló, 
Macika 
ösztöndíj 
Családi 
háttér 
támogatása 
, 
továbbtanul
ási 
információk
kal. Nyílt 

gyerek 
szülő 
pedagógus 
önkormány
zat 

folyamatos javuljon az 
érettségit 
adó 
középfokú 
végzettség
ű gyerekek 
aránya 

pályázati 
lehetősége
k 
fenntartása
, 
alapítványi 
támogatás
ok 

A 
felsőoktatá
sba így a 
továbbtanu
lók száma 
is 
emelkedik. 
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középiskol
ába 
továbbtan
ulók 
arányának 
növelése.  

napokra 
történő 
utaztatás. 
Mentor 
kijelölése a 
tehetséges 
gyerekek 
fejlesztésér
e. 

4. A társadalmi 
hátrány 
leküzdése az 
óvodában 

Az 
óvodába 
járók 
100%-a 
hátrányos 
helyzetű 

Gyermekk
orban 
alakítsuk 
ki a rendet, 
az alapvető 
életvezetés
i 
szokásokat
, 
fegyelmet, 
rendszert 
vigyünk a 
gyerekek 
életébe. 
Iskolaérett 
fegyelmeze
tt gyerekek 
átengedése 
az iskolai 
életbe. A 
gyerekek 
már többet 
akarjanak 
elérni mint 
a szüleik, 

közoktatás
i 
esélyegye
nlőségi 
terv 

Szülők 
meggyőzés
e, hogy az 
intézkedés 
az ő 
érdeküket 
szolgálja. 
Együttműk
ödés. 

Pedagógus
ok , szülők, 
védőnő, 
gyermekjól
éti 
szolgálat 
munkatársa
i 

gyermek 3. 
éves 
korától 6 
éves koráig 

Szociális 
hátrányok 
csökkenne
k, 
iskolázotts
ág nő. 

önkormány
zati 
sajátforrás, 
pályázati 
lehetősége
k 

Magasabba
n kalifikált 
nemzedék 
kerül ki, 
akik a 
munkaerő 
piacon 
versenykép
essé válik. 
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próbáljana
k 
önmagukér
t és a 
környezetü
kért tenni, 
a tanulás 
értelét és 
értékét 
felfedezni. 

5. A gyerekek 
szocializációs 
hátrányainak és 
tanulási 
nehézségeinek 
elősegítése 

Családi 
szocializác
iós 
hiányosság
ok: szülői 
elhanyagol
ás (fizikai, 
szellemi, 
érzelmi 
téren), 
aluliskoláz
ottság a 
szülők 
részéről, 
korai 
felelőtlen 
gyermekvá
llalás miatt 
kialakult 
felkészületl
en szülői 
hozzáállás 

Képzések, 
szakmai 
továbbképz
ések, 
magasabb 
szintű 
képességek 
elsajátítása 
révén 
beintegráló
dni a 
munkaerő 
piacra, 
ezáltal 
elősegítve 
a gyerekek 
szocializác
iós 
fejlődését, 
ill. értelmi 
képességük 
fejlődését. 
pszichológ
us, 

Közoktatá
si 
esélyegye
nlőségi 
terv 

Játékos 
formában 
alapvető 
viselkedési 
normák és 
szabályok 
elsajátítása 
a 
pedagógus 
segítségével
. 

pedagógus,
pszichológ
us, 
családgond
ozó, szülő 

2012.02.01
.-
2014.06.15
. 

Csökkenne
k a 
beilleszked
ési 
problémák, 
iskolai 
viselkedési 
és 
magatartás 
zavarok. 
Családi 
kapcsolato
k 
stabilizálód
ása. 
Összetartó
bbak 
lesznek a 
családok. 

Pályázati 
lehetősége
k, 
megfelelő 
szakember
ek 
segítsége, 
anyagi 
fedezet. 

Erősebb 
érzelmi 
kötődések 
alakulhatna
k ki szülő 
gyerek 
között. 
Ezáltal 
csökkenne
k a 
családban 
jelentkező 
működési 
zavarok. 
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pedagógus
ok 
segítségéve
l próbáljuk 
csökkenten
i a 
személyisé
gi 
fejlődésük
ben illetve 
értelmi 
fejlődésük
ben 
jelentkező 
hiányokat. 
Szülők 
részére: 
életvezetés
i 
gyermekne
velési 
tanácsadás. 

6. Elhanyagolt 
veszélyeztetett 
gyerekek 

Fiatalkorú 
bűnözés, 
iskolakerül
és, 
tanköteleze
ttség 
mulasztása
, szülői 
elhanyagol
ás, 
magatartási 
problémák, 

Az 
oktatásba 
való 
beilleszked
és. 
Bünmegelő
zési 
program. 
Veszélyezt
etés 
megszüntet
ése. 

Közoktatá
si terv 

Jelzőrendsz
eri  
tagokkal 
való 
együttműkö
dés,  
Nevelési 
tanácsadó 
Fejlesztő 
pedagógus, 
Nyári 
táborok 

Gyermekjó
léti 
Szolgálat 
Jegyző 
elhanyagol
t gyerekek 
és családja, 
jelzőrendsz
eri tagok 
fejlesztő 
pedagógus 

folyamatos Sikerül 
beilleszked
ni az 
oktatási 
intézmény
be. 
Csökken a 
fiatalkorú 
bűnözés. 

Saját 
anyagi 
forrás, 
szakember
ek 
bevonása, 
tárgyi 
eszközök 

Magatartás
i 
problémák 
megszűnés
e. 
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hátrányos 
megkülönb
öztetés.  

Magatartás
i 
problémák 
kezelése. 

szervezése 
Családból 
való 
kiemelés. 

III. A nők esélyegyenlősége:  
1.  A nők 

visszaintegrálása 
a munka 
világába. 

A nők 
munkába 
állását 
nehezítő 
körülmény
ek. 

A nők 
munkába 
állási 
esélyeinek 
a növelése. 
A 
célcsoport 
beazonosít
ása. 
Az oktatási 
intézmény
ek 
nyilvántart
ási 
idejének 
módosítás
a. 
Családbará
t 
munkahely
ek 
kialakítása. 
Bölcsődék 
létrehozás
a. 

Szociális 
koncepció 

Igények 
felmérése. 
Erőforrások 
megteremt
ése. 
Munkaadók 
felkutatása. 
Felzárkózta
tó 
programok 
szervezése. 

munkaadó
k 

folyamatos Amunkába 
állást 
követően a 
célcsoport 
életminősé
ge javul. 
 

pályázati 
forrás, 
humán  

Az oktatási 

intézménye

k 

nyitvatartás

i ideje 

módosul, 

így a nők a 

munkarendj

üknek 

megfelelőe

n tudják 

elhelyezni 

gyermekeik

et. 

2.  A nők munkába 
állása esélyének 
elősegítése 

A nők 
foglalkozta
tása nem 

A nők és a 
férfiak 
azonos 

Integrált 
településfe
jlesztési 

Rugalmas 
munkaidő 
megteremté

Foglalkozt
ató 

 Nő a 
foglalkozta
tás, 

pályázati 
források. 

A nyugodt 
légkör a 
munka 
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azonos 
elbírálás 
alá esik a 
férfitársaik
éval, 

eséllyel 
induljanak 
egy munka 
elnyerésére
. 

stratégia se. A 
gyerekbarát  
munkahelye
k 
kialakítása 

hatékonyab
b a munka.  

színvonalá
nak 
emeléséhez 
járul 
hozzá. 

3. A női 
munkavállalók 
hátrányos 
megkülönbözteté
se. 

Hátrányos 
megkülönb
öztetés. 

Esélyegyen
lőség 
megteremt
ése. 
Családbará
t 
munkahely 
létrehozás
a. 
Civil 
szervezete
k, 
érdekképvi
seletek 
bevonása. 
Rugalmas 
munkaidő 
biztosítása. 
 

Integrált 
település 
fejlesztési 
stratégia  

Esélyegyenl
őségi 
Fórum 
létrehozása. 
Esélyegyenl
őségi 
munkatárs 
alkalmazás
a. 
Civil 
szervezetek
, 
érdekképvis
eletek 
bevonása. 
Rugalmas 
munkaidő 
biztosítása. 

Munkaadó Folyamato
s 

Egyenjogú
ság 
Rugalmas 
munkaidő 
biztosítása 
Elismerés. 
Családbará
t 
munkahely
. 
Nagyobb 
gyermek 
vállalási 
kedv. 

Pályázati 
források 
 

Nincs 
külön 
feltétele a 
fenntarthat
óságnak 

4.  Családon belüli 
erőszak elleni 
fellépés 

A védőnő, 
a 
családgond
ozó, 
a 
háziorvos, 
és a 
szociális 
szakember

A családon 
belüli 
erőszak 
visszaszorí
tása. 
Számos 
probléma 
esetén az 
Önkormán

Integrált 
településfe
jlesztési 
stratégia 

A probléma 
feltárása, 
beazonosítá
sa. 
Tájékoztatá
s a 
jelzőrendsz
er tagjai 
felé. 

Jegyző Azonnali Kevesebb 
jelzés 
érkezik a  
jelzőrendsz
eri tagok 
felé. 
A 
problémás 
terület 

Humán 
erőforrás 
Anyagi 
erőforrás 

Folyamato
s kapcsolat 
tartás a 
családokka
l. 
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ek jelzései 
alapján 
településü
nkön 
sajnos 
egyre 
gyakoribb 
a családon 
belüli 
erőszak. 

yzat 
azonnal 
intézkedhe
t az 
illetékes 
szervekkel 
együttműk
ödve. Pl.: 
Rendőrség, 
Anyaottho
n, 
Családból 
való 
kiemelés 
Fórumok, 
tájékoztató
k 
megtartása 
a 
résztvevők 
bevonásáv
al. 
A jelenség 
teljes 
megszünte
tése, 
harmoniku
s családi 
élet 
kialakítása. 

Esetmegbe
szélés (az 
érintett 
személyek 
bevonásáva
l) 
Szüség 
szerint 
azonnali 
intézkedése
k 
megtétele. 
Monitoring, 
visszacsatol
ás 

javul. 
Csökken a 
dokument
áció. 
Azonnali 
intézkedés 
szükség 
esetén. 
Problémák 
kerüljenek 
megoldásr
a. 
Teljesen 
szűnjön 
meg a 
probléma. 

IV. Az idősek esélyegyenlősége:  
1. Idősek Az idős Informatik Integrált Igények Nyugdíjaso folyamatos Informatik Pályázati A 
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informatikai 
képzése. 

emberek 
informatik
ai 
jártassága 
alacsony. 

ai 
tanfolyamo
k 
szervezése. 
Informatik
ai eszközök 
beszerzése
. 
Informatik
ai eszközök 
hozzáférhe
tővé 
tétele. 

Településf
ejlesztési 
Stratégia 

felmérése. 
Pályázati 
lehetősége
k 
felkutatása. 
Tájékoztató 
fórumok 
szervezése. 
Segítségnyú
jtás a 
tanfolyamr
a való 
jelentkezés
re. 
A 
tanfolyam 
elvégzéséb
en 
segítségnyú
jtás.  
Folyamatos 
kapcsolatta
rtás, 
mentorálás. 
E-potok, 
teleház való 
hozzáférés 
elősegítése. 
A 
nyugdíjasok 
hozzásegíté
se az 

k, idősek. 
Önkormán
yzat, 
Mentor 

ai 
tanfolyam 
sikeres 
elvégzése. 
Pályázat 
útján 
informatik
ai eszközök 
beszerzése
, ez által 
hozzáférhe
tővé tétele 
az 
érintettek 
számára. 

erőforrás, 
humán 
erőforrás. 

tanfolyamo
n 
résztvevők 
folyamatos 
mentorálás
a, 
kapcsolatta
rtás. 
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informatika
i eszközök 
használatáh
oz. 

2.  Részesül- e 
valamennyi 
időskorú 
nyugdíjszerű 
ellátásban?  

A település 
nem 
rendelkezi
k még 
becsült 
adattal sem 
az 
időskorúak 
ellátásáról.  

Minden 
időskorú 
ellátásban 
részesüljön
.  

Adatgyűjt
és és 
elemzés a 
települése
n.  

Integrált 
Településfej
lesztési 
Stratégia, 
önkormány
zat 
statisztikai 
adatbázisa.  

Adatgyűjté
s és 
elemzés a 
településen
.  

Jegyző, 
Szociális 
Bizottság.  

Naprakész 
adatbázis. 
A 
nyilvántart
ás 
folyamatos 
karbantartá
sa, 
folyamatos 
naprakész 
információ
k alapján a 
támogatáso
k 
igényelhet
ősége.  

Humán 
erőforrás.  

Esélyegyen
lőség 
biztosításá
val 
kapcsolato
s 
intézkedés
ek 

3. A 
jelzőrendszeres 
házi 
segítségnyújtás 
nehézségei. 

Sokan 
várnak 
jelzőrendsz
eres házi 
segítségny
újtásra, de 
nincs elég 
készülék. 

Minden 
igény 
kielégítése. 
A házi 
segítségny
újtás-
gondozás 
gyakoriság
ának 
növelése a 
probléma 
megoldásá
ig. 

Szociális 
koncepció 

Igények 
felmérése. 
Idősek 
felkutatása. 
Pályázati 
lehetősége
k illetve 
források 
felkutatása 
készülékek
e 
vásárlására. 

Kistérségi 
Társulás 

Folyamato
s 

Nőtt a 
jelzőrendsz
ers házi 
segítségny
újtásban 
részesülők 
száma. A 
készülékek 
használatá
val az 
idősek 
azonnali és 
gyors 
segítséget 

Anyagi 
erőforrás 
Humán 
erőforrás. 

Fentartható
sága a 
házigondoz
ók 
létszámána
k növelése. 
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kaphatnak, 
ezáltal nő a 
biztonságér
zetük is. 

4. Az idősek 
egészségügyi 
ellátásának 
javítása.  

Nem 
megfelelő 
egészségüg
yi ellátás. 
Az 
egészségüg
yi 
intézmény 
korszerűtle
n. 
Az 
időskorúak 
a közösségi 
életben 
nem 
vesznek 
részt. 
A szociális 
szolgálatok 
bővítése. 

Az 
egészségüg
yi ellátás 
korszerűsít
ése, 
korszerűbb 
orvosi 
ellátás. 
Az orvosi 
rendelők 
felújítása, 
korszerűsít
ése. 
Tájékoztat
ók, 
programok 
szervezése. 
Önkéntese
k 
bevonása. 

Szociális 
koncepció 

Szűrővizsg
álatok 
szervezése. 
Pályázatok 
figyelése, 
beadása. 
Kapcsolatfe
lvétel a 
meglévő 
egészségüg
yi egyházi 
fenntartású 
intézménye
kkel. 
Saját 
hálózat 
létrehozása
. 

Polgármest
er, Jegyő, 
Háziorvos, 
Egyház 

  Humán 
erőforrás. 

Esélyegyen
lőség 
biztosításá
val 
kapcsolato
s 
intézkedés
ek 

5. Szociális 
ellátások 
biztosítása. 

Az idős 
korosztály 
jelentős 
részének 
hozzátartoz
ói nem 
élnek a 
településen
. 

Senki ne 
érezze, 
hogy 
magára 
marad. A 
megfelelő 
közszolgált
atásokhoz 
való 

Szociális 
koncepció 

Igéynyfelm
érés. 
Megállapod
ás kötés. 
Szolgáltatás 
biztosítása. 

Jegyző igény 
szerint 
azonnal 

Nő a 
biztonságér
zet. Javul 
az idős 
emberek 
közérzete. 

Pályázati 
forrás, 
házi 
gondozók 

Szolgáltatá
sokhoz 
egyenlő 
esélyek 
biztosítása. 
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hozzájutás 
minden 
településen 
élő 
számára 
hozzáférhe
tő legyen. 

6.  Az idős 
korosztály 
részvétele a 
szűrővizsgálatok
on.  
 

A 
szűrővizsg
álatok 
valamenny
i lakos 
részére 
biztosította
k, viszont 
csak 
nagyon 
kevesen 
éltek a 
lehetőségg
el.  

Az 
időskorúak 
vegyenek 
részt a 
szűrővizsg
álatokon.  

Integrált 
Településf
ejlesztési 
stratégia, 
önkormán
yzat 
egészségü
ggyel 
kapcsolato
s 
dokument
umai.  

Meg kell 
vizsgálni, 
hogy mely 
tényezők 
hátráltatják 
a 
szűrővizsgá
latokon 
történő 
részvételt, 
azokra 
megoldást 
szükséges 
kidolgozni. 
Tájékoztató 
fórumok 
tartása a 
szűrővizsgá
latok 
fontosságár
ól.  
 

Polgármest
er, védőnői 
hálózat.  

 A 
szűrővizsg
álatok 
valamenny
i lakos 
részére 
biztosította 
k.  

Humánerőf
orrás.  

Esélyegyen
lőség 
biztosításá
val 
kapcsolato
s 
intézkedés
ek 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége:  
1.  A fogyatékkal 

élők 
elhelyezkedési 
nehézségei. 

A 
településen 
nincs olyan 
vállalkozás

Kedvezmé
nyek 
(iparűzési 
adó) 

Gazdasági 
fejlesztési 
koncepció 

A 
célcsoport 
felmérése, 
tájékoztatás

Polgármest
er 

Folyamato
s 

Nőtt a 
településen 
a 
megváltoz

Humán 
erőforrás 
Anyagi 
erőforrás. 

A 
fogyatékka
l élők 
rendszeres 
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, mely 
megváltoz
ott 
munkaképe
sségű 
személyek
et 
alkalmazna
. 

nyújtásával 
az 
Önkormán
yzat 
ösztönzi a 
vállalkozás
okat a 
megváltoz
ott 
munkaképe
sségű 
személyek 
alkalmazás
ára, illetve 
vállalkozás
ok 
betelepülés
ére – új 
munkahely
ek 
teremtésére
. 

a. A 
munkáltató
k 
érdekeltség
ének a 
vizsgálata. 
Más 
településen 
működő 
munkahely
ekre 
történő 
szállítása.  

ott 
munkaképe
sségű 
személyek 
foglalkozta
tási aránya. 

havi 
jövedelem
hez jutnak, 
ezáltal nő 
az 
életszínvon
aluk, esély 
egyenlőség
ük 
biztosításá
val 
kapcsolato
s 
intézkedés
ek. 
 

2. A szociális alap- 
és 
szakszolgáltatáso
k hozzáférhetőek 
és elérhetőek-e a 
fogyatékos 
emberek 
számára?  

A település 
nem 
rendelkezi
k a 
fogyatékka
l élők 
nyilvántart
ásával a 
szociális 
szolgáltatá
sok terén. 
Beavatkoz

Pontos 
adatokat 
arról, 
milyen 
szociális 
alapellátás
ban 
részesülne
k a 
fogyatékka
l élők. A 
szociális 

Integrált 
településfe
jlesztési 
stratégia.  

Az 
intézmény 
dolgozóina
k a 
felkészítése 
( 
továbbképz
és, 
szolgáltatás 
átszervezés
ével ) a 
súlyosan 

Polgármest
er 

 Van pontos 
kimutatás a 
fogyatékka
l élőkről. A 
szociális 
alap- és 
szakszolgál
tatások 
hozzáférhe
tőek és 
elérhetőek 
a 

Pályázati 
forrás. 

A szociális 
ellátás 
alapszolgál
tatás 
valamenny
i része a 
fogyatékka
l élők 
számára 
elérhetőek.  
Esélyegyen
lőség 
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ás 
tervezése 
szükséges 
azon 
fogyatékka
l élők 
számának 
nyilvántart
ására, akik 
a szociális 
alap- és 
szakszolgál
tatásokat 
vesznek 
igénybe.  

ellátás 
alapszolgál
tatásai 
valamenny
i rászoruló 
fogyatékka
l élő ember 
számára 
elérhetőek.  

fogyatékos 
ügyfelek 
fogadására. 
Együttműk
ödések 
kialakítása 
a területen 
működő a 
fogyatékos 
emberekért 
tevékenyke
dő 
szolgáltatók
kal. 
Szolgáltatás
i hálózatok 
kialakulásá
nak 
ösztönzése. 
A 
szolgáltatás 
szervezette
bbé 
tételével 
fokozni a 
hatékonysá
got. 
Minőségirá
nyítási 
rendszerek 
bevezetése 
a szociális 
szolgáltatás
okban.  

fogyatékka
l élők 
számára. 

biztosításá
val 
kapcsolato
s 
intézkedés
ek 
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3.  Az 
önkormányzat 
által szervezett 
szolgáltatások 
szervezése 
megfelel-e az 
egyenlő esélyű 
hozzáférésnek.  

Az oktatási 
intézménye
kben 
megoldott 
az egyenlő 
esélyű 
hozzáférés, 
az 
oktatásszer
vezési 
keretek 
demokratiz
álása az 
esélyegyen
lőséget 
biztosítja. 
Az 
önkormány
zat által 
szervezett 
többi 
szolgáltatá
sról nem 
áll 
rendelkezé
sre adat.  

Az 
önkormány
zat által 
biztosított 
szolgáltatá
sok 
egyenlő 
esélyű 
hozzáférés
e 
biztosított 
a 
fogyatékka
l élő 
emberek 
számára is.  

Integrált 
településfe
jlesztési 
stratégia.  

Az egyenlő 
esélyű 
hozzáférés 
egyes 
kritériumai 
a bonyolult 
és költséges 
átalakítások 
helyett 
olykor 
megoldható
k egyszerű 
szervezési 
változtatáso
kkal is. 
Javasolt 
ezért a 
szolgáltatás
szervezés 
tekintetében 
is kikérni a 
környezette
rvező 
rehabilitáci
ós 
szakmérnök
, szakértő, 
illetve a 
fogyatékoss
ágügyi 
érdekvédel
mi 
szervezetek 
véleményét  

Polgármest
er 

 Az 
önkormány
zat által 
szervezett 
szolgáltatá
sok 
szervezése 
megfelel 
az egyenlő 
esélyű 
hozzáférés
nek.  

Pályázati 
forrás.  

Az 
önkormány
zat által 
szervezett 
szolgáltatá
sok 
szervezése 
megfelel 
az egyenlő 
esélyű 
hozzáférés
nek. 
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Javasolt az 
önkormány
zat / 
intézmény 
szervezetre
ndszerén 
belül olyan 
munkatárs 
kijelölése, 
akinek 
kifejezett 
feladata és 
felelőssége 
az egyenlő 
esélyű 
hozzáférés 
megteremté
se és 
folyamatos 
fenntartása.  

4. A fogyatékkal 
élők bevezetése a 
munka világába. 

Hátrányos 
megkülönb
öztetés a 
munkaváll
aló 
irányába. 
A 
munkahely  
rossz 
megközelít
hetősége. 
Információ 
hiánya a 

Tájékoztat
ó fórumok 
szervezése. 
Akadályme
ntesítés 
megvalósít
ása. 
Munkahely 
teremtés. 

Gazdasági 
fejlesztési 
koncepció 

A 
fogyatékkal 
élők 
feltérképezé
se. 
Fórum 
megszervez
ése. 
Esélyegyenl
őségi 
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9.3. Megvalósítás 

 

A megvalósítás előkészítése 

 
Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, a 
településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony 
során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák.  
 
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program 
elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az esélyegyenlőség 
szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és 
iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre 
vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában 
részletes leírásra kerültek.  
 
Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési 
Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket 
és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.  
 
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és 
az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének 
garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és működtet.  
 
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön 
maradéktalanul megvalósuljanak. 
 

 

A megvalósítás folyamata 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP 
Fórumot hozunk létre.  
 
A HEP Fórum feladatai: 
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon 
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres 
tájékoztatása, 
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-
e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások 
meghatározása 
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti 
felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,  
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-
testületi döntésre 
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 
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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. 
 
 
 

 
 
 
A HEP Fórum működése: 
 
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy 
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, illetve 
újabb munkacsoportokat hozhat létre. 
 

Fogyatékkal élők 

esély-

egyenlőségével 

foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esély-

egyenlőségével 

foglalkozó 

munkacsoport 

Gyerekek esély-

egyenlőségével 

foglalkozó 

munkacsoport 

Idősek esély-

egyenlőségével 

foglalkozó 

munkacsoport 

Romák/ mély-

szegénységben 

élők esély-

egyenlőségével 

foglalkozó 

munkacsoport 

HEP Fórum  

tagjai:  

munkacsoportok 

vezetői, önkormányzat, 

képviselője, partnerek 

képviselője 
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Monitoring és visszacsatolás 

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

Nyilvánosság 

 
A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében 
nyilvános fórumot hívunk össze.  
 
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra 
hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének mihamarabbi 
összehívása.  
 
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program megvalósításában 
elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, tisztségviselőit, az 
intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit. 
 
A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a 
személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat 
honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat 
és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a 
hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató 
szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében. 
 
 
Kötelezettségek és felelősség 
 
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről Dr. Vincze István 
polgármester felel.:  

- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú 
támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása. 

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy 

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

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és 

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden 

ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.  
o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges 

lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek 
elhárításáról intézkedni  

 
 
 



 156

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 célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a 
beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat 
képviselőtestületének a szükséges intézkedésekre. 
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért felelős 
személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre vonásáról. 
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a 
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek 
elhárításáról. 
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik 
be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött 
célok megvalósításához. 
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HEP SABLON 1. számú melléklet  

 

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

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

Az elkészítésben részt vettek:  
Arató Ferenc, Bigazzi Sára, Cserti-Csapó Tibor, Híves Tamás, Kokas Dóra, Lakatos Szilvia, Orbán Anikó, Orsós Anna, Szauer Csilla, 

Szemenyei Mariann, Torda Ágnes, Trendl Fanni, Varga Aranka, Vég Zoltán Ákos.  
Az elkészült kézirathoz kiegészítő megjegyzéseket tettek a TÜRR KKI esélyegyenlőségi mentorai. 

 
 
A következő oldalakon elhelyezett táblák és a hozzájuk tartozó magyarázatok azt szolgálják, hogy 
a Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) helyzetelemzése számszerű adatokkal alátámasztott 
legyen. 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 
1. és 2. számú melléklete rögzíti azokat a statisztikai mutatókat, adatokat és tartalmi elemeket, amelyek a 
HEP elkészítésének alapját képezik.  
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program segédleteként összeállított Sablonhoz kapcsolódik ez a Melléklet, melyben 
táblázatos formában adtuk meg a rendeleti elvárás statisztikai mutatóit. A táblázatokat a rendeleti 
szabályozó tartalmi elvárásainak sorrendjében helyeztük el úgy, hogy a táblázatok számozása követi a 
rendelet 2. számú mellékletében használt sorszámozást. 

 
Mindezeken túl készítettünk további táblázatokat magyarázatokkal, mivel úgy látjuk, hogy az 
ezekben foglalt adatok is szükségesek a megalapozott esélyegyenlőségi helyzetelemzés 
elkészítéséhez. A rendeleti szabályozón túli, kiegészítő táblázatokat is a rendeleti szabályozó 2. 
számú mellékletének számozása szerint helyeztük el ebben a Mellékletben. 
 
Az adatok összegyűjtéséhez segítséget nyújt a TeIR adatbázis (https://teir.vati.hu), valamint a helyi 
önkormányzat és partnereinek adatai.  
 
Természetesen ez a dokumentum is csak segédlet a Helyi Esélyegyenlőségi Programok 
elkészítéséhez, vagyis egy olyan ajánlás, amelyből a települési esélyegyenlőségi program készítői a 
helyi sajátosságokat figyelembe véve válogathatnak abból a célból, hogy minél szélesebb körben 
feltárják a településük helyzetét az esélyegyenlőség szempontjából.  

ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001  
Esélyegyenlőség-elvű 
fejlesztéspolitika kapacitásának 
biztosítása 
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A mellékletben elhelyezett táblák egy részének (címűk zölddel kiemelt) kitöltése jogszabályban 
előírt kötelezettség az önkormányzatok helyi esélyegyenlőségi programjainak megalkotása során, 
és egy része pedig javasolt a részletes elemzés megalapozásához.  
 
Az alábbi adattáblák ………………………………. város/község önkormányzata HEP HE-éhez készültek.  

A táblák kitöltésének dátuma:………………………………………….  
A táblák számozása a helyzetelemzés adott fejezetére utal. 
 
 
 

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 

2007 (fő) 2010 fő 

2008 (fő) 2005 fő 

Lakónépesség számának változása (%) -1 % 

2009 (fő)  1977fő 

Lakónépesség számának változása (%) -2 % 

2010 (fő)  1955fő 

Lakónépesség számának változása (%) -1 % 

2011 (fő)  2011fő 

Lakónépesség számának változása (%) +3 % 

2012 (fő)  2121fő 

Lakónépesség számának változása (%) +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. 
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2. számú táblázat - Állandó népesség 

 

állandó népesség száma 2109fő 

nő 
1079fő 

51,19% 

férfi 
1030fő 

48,81% 

0-2 évesek 
124fő 

5,88% 

0-14 éves nők 
294fő 

13,95% 

0-14 éves férfiak 
296fő 

14,04% 

15-17 éves nők 
55fő 

2,61% 

15-17 éves férfiak 
68fő 

3,23% 

18-54 éves nők 
495fő 

23,48% 

18-59 éves férfiak 
543fő 

25,76% 

60-64 éves nők 
45fő 

2,13% 

60-64 éves férfiak 
43fő 

9,06% 

65 év feletti nők 
143fő 

6,78% 

65 év feletti férfiak 
79fő 

3,75% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR  

 
Az állandó népesség számát úgy értelmezzük, mint a bejelentett állandó népességet. Tehát az 
adott területen bejelentett lakóhellyel (állandó lakással) rendelkező személyek tartoznak a 
bejelentett állandó népesség körébe, függetlenül attól, hogy van-e máshol bejelentett 
tartózkodási helyük (ideiglenes lakásuk), vagy hogy az összeírás eszmei időpontjában jelen 
voltak-e. 

Az életkor szerinti bontásban való állandó népesség számossága szintén segít az 
esélyegyenlőség különböző célcsoportjának beazonosításában. 
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3. számú táblázat - Öregedési index 

 

   

  
65 év feletti állandó lakosok 

száma (fő) 
0-14 éves korú állandó lakosok száma 

(fő) 
Öregedési index (%) 

2001 253 546 46,33 

2008 247 577 42,81 

2009 238 572 41,61 

2010 223 588 37,93 

2011 222 590 37,63 

2012 nincs adat nincs adat nincs adat 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   

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

 
 
4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 
 

   

  állandó jellegű odavándorlás elvándorlás egyenleg 

2008 62 67 -5 

2009 44 76 -32 

2010 70 54 16 

2011 32 46 -14 

2012 nincs adat nincs adat nincs adat 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 

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

 

  Élve születések száma halálozások száma természetes szaporodás (fő) 

2008 38 20 18 

2009 39 25 14 

2010 39 34 5 

2011 41 18 23 

2012 nincs adat nincs adat nincs adat 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 
A természetes szaporodás értékét úgy számoljuk ki, hogy az élveszületések számából kivonjuk a 
halálozások számát.  

Amennyiben össze kívánjuk vetni országos vagy más település adatával, akkor a természetes 
szaporodást szükséges ezrelékben kiszámolni. 
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A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

 

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

 

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

 nő férfi összesen nő férfi összesen 

    fő % fő % fő % 

2008 612 635   1247 53 8,7 78 12,3 131 10,5 

2009 625 521 1146 61 9,8 96 15,4 157 13,7 

2010 642 641 1283 65 10,1 106 16,5 171 13,3 

2011 642 654 1296 57 8,9 67 10,2 124 9,57 

2012 nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat 

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

 
 

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 

 

    2008 2009 2010 2011 2012 

nyilvántartott álláskeresők  
száma összesen 

fő 131 157 171 124  

20 éves és fiatalabb 
fő 18 12 14 8  

% 13,74 7,6 8,18 6,45  

21-25 év  
fő 34 44 43 35  

% 25,95 28,02 25,1 27,56  

26-30 év 
fő 13 15 23 18  

% 9,9 9,55 13,45 14,51  

31-35 év 
fő 13 25 20 8  

% 9,9 15,92 11,69 6,45  

36-40 év 
fő 20 25 24 16  

% 15,26 15,92 14,03 12,90  

41-45 év 
fő 12 14 15 12  

% 9,1 8,9 8,77 9,67  

46-50 év 
fő 11 14 13 7  

% 8,4 8,9 7,6 5,64  

51-55 év 
fő 7 7 15 15  

% 5,3 4,45 8,77 12,09  

56-60 év 
fő 3 1 4 5  

% 2,3, 0,6 2,34 4,03  

61 év felett 
fő 0 0 0 0  

% 0 0 0 0  

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

 
 

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

 

  
nyilvántartott/regisztrált  
munkanélküli összesen 

180 napnál régebben regisztrált 
 munkanélküli 

  fő fő % 

  nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen 

2008  53 78 131 19 37 56 35,85 47,43 42,75 

2009 61 96 157 21 39 60 34,42 40,62 38,22 

2010 65 106 171 38 58 96 58,46 54,72 56,14 

2011 57 67 124 34 23 57 59,65 59,65 34,33 

2012 54 69 123 32 25 77 59,26 36,23 62,60 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
A százalékos arányok kiszámolása arra mutat rá, hogy milyen arányban vannak a tartós munkanélküliek. 
Ennek kiszámolását úgy történik, hogy például az adott évben 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli 
férfiak számát (fő) elosztjuk az összes regisztrált munkanélküli férfiak számával és megszorozzuk százzal.  

Minél magasabb a tartós munkanélküliek számaránya, annál inkább szükséges a beavatkozások 
tervezése. Ez esetben is figyelembe kell venni a nemek közötti különbséget, illetve a területi és 
országos arányokat. 
 

 

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

 

év  18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

  nő férfi összesen nő Férfi összesen 

  fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 168 192 360 9 5,36 14 7,29 23 6,39 

2009 175 191 366 9 5,14 15 7,85 24 6,56 

2010 183 193 376 65 35,52 106 28,19 171 45,48 

2011 184 191 375 11 5,98 13 6,80 24 6,40 

2012 
nincs 
adat 

nincs 
adat 

nincs 
adat 

nincs 
adat 

nincs 
adat 

nincs 
adat 

nincs 
adat 

nincs 
adat 

nincs 
adat 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
A százalékos arányok kiszámítása hasonló az előző táblázat számítási módjához. Megjegyezzük, hogy ebben 
a táblában a Nemzeti Munkaügyi Hivataltól származó adatok vannak, melyek havi és negyedéves 
bontásban érhetők el.  

A táblázatból nyert adatok (országos és területi adatokkal való összevetésben) egy fontos 
munkaerő-piaci helyzetre, a pályakezdők helyzetére irányítja a figyelmet. 
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3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

 

év  
15 éves és idősebb 

lakosság száma összesen 

15-X éves legalább 
általános iskolát végzettek 

száma 

általános iskolai végzettséggel nem 
rendelkezők 15-x évesek száma  

  összesen nő férfi összesen nő férfi Összesen nő férfi 

  fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő % 

2001 1433 768 665 958 468 490 475 33,14 300 39,6 175 26,32 

2011 
nincs 

adat 
nincs 
 adat 

nincs 

adat 
nincs 
 adat 

nincs 
 adat 

nincs 

adat 

nincs 

adat 
nincs 
 adat 

nincs 

adat 

nincs 

adat 

nincs 

adat 

nincs 

adat 

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

 

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 

 

Év 
nyilvántartott 

álláskeresők száma 
összesen 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint 

8 általánosnál alacsonyabb végzettség 8 általános végzettség 

   Fő fő fő 

2008 131 20 54 

2009 157 25 64 

2010 171 40 73 

2011 124 36 48 

2012 nincs adat nincs adat nincs adat 

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

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

 

 év 
általános iskolai felnőttoktatásban 

résztvevők száma 
8. évfolyamot felnőttoktatásban eredményesen 

elvégzők száma 

  fő Fő % 

2009 0 0 0 

2010 0 0 0 

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 

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

 



 172

Ez az adat arra mutat rá, hogy mennyire sikerül az iskolázatlanok bevonása a felnőttoktatásba. 
Amennyiben az alacsony iskolázottság probléma a településen, és eközben a felnőttoktatás ezen a 
területen nem jelenik meg, akkor a későbbiekben egy beavatkozási terület lehet. Ha a településen 
nincs általános iskolai felnőttképzés, célszerű felmérni az erre vonatkozó igényt és partnerek 
bevonásával megszervezni. 

3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában 

 

 
középfokú 

felnőttoktatásban  
résztvevők összesen 

szakiskolai 
 felnőttoktatásban 

 résztvevők 

szakközépiskolai 
felnőttoktatásban 

résztvevők 

gimnáziumi 
felnőttoktatásban 

résztvevők 

  fő fő % fő % fő % 

2009 0 0 0 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 0 

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

 
 

3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma 

 

 
Közfoglalkoztatásban 

résztvevők 
személyek száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők aránya a 
település aktív korú 
lakosságához képest 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevő 

romák/cigányok 
száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők romák 

aránya az aktív korú 
roma/cigány 

lakossághoz képest 

2010 38  3,5% 27 nincs adat 

2011 43 4 % 30 nincs adat 

2012 54 17,6% 38 nincs adat 

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

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

 

 
regisztrált 

vállalkozások 
száma a 

Kis-
kereskede

lmi 

vendég- 
látóhelyek 

állami 
szektorba

n 

kivetett 
iparűzési 

befizetett 
iparűzési 

működő 
foglalkoztatás
i programok 

foglalkoz
tatási 

program
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településen üzletek 
száma 

száma foglalkozt
a-tottak 
száma 

adó (ft) adó (ft) száma 
helyben 

okban 
részt 
vevők 
száma 

2008 90 11 5 
nincs 
adat 

356.415 
1.150.25

1 
nincs  
adat 

nincs 
 adat 

2009 92 23 6 
nincs 
adat 

288.926 
1.235.06

4 
nincs 
 adat 

nincs 
 adat 

2010 83 23 7 
nincs 
adat 

254.367 
1.234.80

1 
nincs 
 adat 

nincs 
 adat 

2011 70 23 7 
nincs 
adat 

607.473 
1.378.06

4 
nincs 
 adat 

nincs 
 adat 

2012 104 23 7 
nincs 
adat 

1.681.73
2 

1.660.91
1 

nincs 
 adat 

nincs 
 adat 

Forrás: TEIR, T-Star, önkormányzat adatai 
 
Meg kell vizsgálni a helyi munkalehetőségek alakulásának tendenciáit, illetve azt, mennyire 
illeszkedik az a helyi munkaerő és állásnélküli munkaerő lélekszámának alakulásához, és 
szakképzettségi szerkezetéhez. 

3.2.11. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - 
közlekedés 
 

 elérhetősé
g átlagos 

ideje 
autóval 

autóbusz 
járatpárok 

száma munka-
napokon 

átlagos 
utazási idő 
autóbusszal 

vonat járatok 
átlagos száma 
munkanapoko

n 

átlagos 
utazási 

idő 
vonattal 

Kerékpár 
úton való 

megközelít-
hetőség 

átlagos 
utazási idő 
kerékpáron 

Legköze-
lebbi 

centrum 

       

Megye-
székhely 

       

Főváros        

Forrás: helyi autóbusz társaság, MÁV, önkormányzat adatai 
 

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

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

 van/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 

fiatalok 

foglalkoztatását 

megkönnyítő 

programok a 

vonzáskörzetben 

az oktatásból a 

munkaerőpiacra való 

átmenetet megkönnyítő 

programok a településen 

az oktatásból a 

munkaerőpiacra való 

átmenetet megkönnyítő 

programok a 

vonzáskörzetben 

 férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő 

2008         

2009         

2010         

2011         

2012         

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

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

 Van/nincs Felsorolás 

felnőttképző programok a településen  - 
- 
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- 

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 

felnőttképző 

programok a 

vonzás- 

központban 

egyéb 

munkaerő-

piaci 

szolgáltatások 

a településen 

egyéb munkaerő-

piaci 

szolgáltatások a 

vonzáskörzetben 

helyi 

foglalkoztatási 

programok a 

településen 

helyi 

foglalkoztatási 

programok a 

vonzáskörzetben 

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

2008             

2009             

2010             

2011             

2012             

Forrás: helyi adatgyűjtés 
 
A felnőttképzési és a foglalkoztatási programokon résztvevők száma fontos mutató a településen 
élő munkanélküliek perspektívájára és helyzetükből való kitörésre vonatkozóan. Az önkormányzati 
adatgyűjtés természetesen a partnerekkel való együttműködésben valósulhat meg. 
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3.2.16. számú táblázat – Mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját 
fenntartású intézményekben történő foglalkoztatása 

 

fő mélyszegénységben élők Romák/cigányok 

2008   

2009   

2010   

2011   

2012   

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

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 
 

  Nyilvántartott álláskeresők száma segélyben részesülők fő segélyben részesülők % 

2008. 1. negyedév 116 20 17,24 

2008. 2. negyedév 134 13 9,56 

2008. 3. negyedév 111 11 9,90 

2008. 4. negyedév 100 6 6,00 

2008. átlag 115,75 12,50 10,80 

2009. 1. negyedév 131 19 14,50 

2009. 2. negyedév 117 5 4,27 

2009. 3. negyedév 105 4 3,81 

2009. 4. negyedév 139 34 24,46 

2009. átlag 123 15,50 12,6 

2010. 1. negyedév 194 19 9,79 

2010. 2. negyedév 142 5 3,52 

2010. 3. negyedév 128 5 3,91 

2010. 4. negyedév 167 16 3,59 

2010. átlag 157,75 8,75 5,55 

2011. 1. negyedév 197 10 5,07 

2011. 2. negyedév 131 2 1,52 

2011. 3. negyedév 167 2 1,19 

2011. 4. negyedév 129 0 0 

2011. átlag 156 3,50 2,24 

2012. 1. negyedév 162 0 0 

2012. 2. negyedév 165 0 0 

2012. 3. negyedév 185 0 0 

2012. 4. negyedév 197 0 0 

2012. átlag 177,25 0 0 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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Ki kell számolni, hogy a nyilvántartott álláskeresők közül hány %-a részesült álláskeresési járadékban 
(korábban munkanélküli segély, keresetpótló támogatás). 

Ezeket az adatokat szükséges összevetni a munkanélküliségi adatokkal, hogy láthatóvá váljon, hogy 
a rendszeres jövedelem nélkül élők hozzájutnak-e támogatáshoz. 
 

 
3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek száma 
 
  nyilvántartott álláskeresők száma álláskeresési járadékra jogosultak  

 fő fő % 

2008 463 50 15,52 

2009 492 62 11,45 

2010 631 35 13,92 

2011 624 14 9,64 

2012 709 0 3,70 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
E táblázatban a százalékos megoszlást úgy számoljuk ki, hogy az álláskeresési járadékra jogosultak 
létszámát (fő) elosztjuk a nyilvántartott álláskeresők számával, majd megszorozzuk százzal. 

Az elemzés során a táblázat adatait idősorosan is figyelni kell, vagyis hogy nőtt vagy csökkent a 
járadékra jogosultak aránya. Emellett a kapott adatokat szükséges összevetni a munkanélküliségi 
adatokkal, hogy láthatóvá váljon, hogy a rendszeres jövedelem nélkül élők hozzájutnak-e 
támogatáshoz. 
 
 
3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesítettek száma 
 

  
rendszeres szociális 

segélyben 
részesülők   

Foglalkoztatást 
helyettesítő 
támogatás  

(álláskeresési 
támogatás) 

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

jogosultságtól elesett  

Azoknak a száma, akiktől 
helyi önkormányzati 

rendelet alapján 
megvonták a támogatást 

  fő 
15-64  

évesek %-ában 
fő 

munkanélküliek 
%-ában 

  

2008 26 3,3 61  0 0 

2009 38 3,5 59  0 0 

2010 50 4,6 60  0 0 

2011 79 7,2 92  3 0 

2012 87 10,2 120  6 0 

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 - 
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nyilvántartott álláskeresők száma). Az elemzés során ki kell emelni, hogy a szociális segély 
meghatározó mértékben jelenik meg a település alacsony jövedelmű lakosságának körében.  
Figyelembe kell venni, hogy 2011 január 1-től bérpótló juttatásra (BJP), illetve 2011 szeptember 1-től 
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (FHT) jogosult, aki korábban rendelkezésre állási támogatásban 
(RÁT) részesült, ám a jogosultságot évente felül kell vizsgálni. 2012-től csak annak folyósítható az ellátás, 
aki a jogosultság felülvizsgálatát megelőző évben legalább 30 nap munkaviszonyt tud igazolni 
közfoglalkoztatásban vagy a munkaerőpiacon. Amennyiben a feltételeknek nem tud eleget tenni, mert 
számára nem tudtak közfoglalkoztatás körébe tartozó munkát felajánlani, illetve a 30 nap munkavégzést 
egyéb módon sem tudta teljesíteni, akkor a 30 nap számításánál az általa teljesített közérdekű önkéntes 
tevékenység időtartamát is figyelembe kell venni. A bérpótló juttatásban részesülő a munkaügyi 
szervezettel nyilvántartott álláskeresőként köteles együttműködni. Január elsejétől közfoglalkoztatásban 
csak a kirendeltség által közvetített álláskeresők, elsősorban bérpótló juttatásra jogosult személyek 
foglalkoztathatóak, akik a felajánlott munkalehetőséget az iskolai végzettség és szakképzettség 
figyelembevétele nélkül kötelesek elfogadni, emellett az önkormányzat rendeletben előírhatja jogosultsági 
feltételként, hogy a juttatásban részesülő a lakókörnyezetét tartsa rendben. A BJP/FHT összege a 
mindenkori öregségi minimálnyugdíjhoz igazítva, több mint négy évig változatlanul 28 500 forint volt, majd 
ez lecsökkent 22.500 forintra. 
 

 
3.4.1. számú táblázat - Lakás állomány 

 

db összes lakásállomány 
 

bérlakás állomány 
szociális 

lakásállomány 
egyéb lakáscélra használt 
nem lakáscélú ingatlanok 

  

ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma 

 

ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma 

 

ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma 

 

ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma 

2008 638 0 3 0 0 0 0 0 

2009 638 0 3 0 0 0 0 0 

2010 638 0 3 0 0 0 0 0 

2011 638 0 3 0 0 0 0 0 

2012 641 0 3 0 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 

Hajléktalanok száma 

2008 0 0 

2009 0 0 

2010 0 0 
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2011 0 0 

2012 0 0 

Forrás: önkormányzati adatok 

 
A táblázat elemzésekor figyelembe kell venni, hogy az adott helyzetszám hozzávetőlegesen hány főt érint.  

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

 
3.4.3. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatásban részesülők 
 

  
lakásfenntartási támogatásban részesítettek 

száma 
adósságcsökkentési támogatásban részesülők 

száma 

2008 128 0 

2009 102 0 

2010 90 0 

2011 85 0 

2012 185 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

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

3.5.1. számú táblázat - Telepek, szegregátumok helyzete 
 

Telepek, szegregátumok száma a településen: 2 szegregátum van 

Telepi lakások száma a településen: 2008  

2009  

2010  

2011  

2012  

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

 

A telep/ek megközelíthetősége:  

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

 

Forrás: helyi adatgyűjtés 
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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 
 

 komfort nélküli 
lakások a 

belterületen 

komfort nélküli lakások a 
külterületen 

komfort nélküli lakások a 
nem szegregált 
lakóterületeken 

komfort nélküli lakások 
a szegregált 

lakóterületeken 

száma     

aránya az összes 
lakásállományhoz 

viszonyítva 

    

 alapozással nem 
rendelkező lakások 

a belterületen 

alapozással nem rendelkező 
lakások a külterületen 

alapozással nem 
rendelkező lakások a nem 
szegregált lakóterületeken 

alapozással nem 
rendelkező lakások a 

szegregált 
lakóterületeken 

száma     

aránya az összes 
lakásállományhoz 

viszonyítva 

    

 szilárd falazattal 
nem rendelkező 

lakások a 
belterületen 

szilárd falazattal nem 
rendelkező lakások a 

külterületen 

szilárd falazattal nem 
rendelkező lakások a nem 
szegregált lakóterületeken 

szilárd falazattal nem 
rendelkező lakások a 

szegregált 
lakóterületeken 

száma     

aránya az összes 
lakásállományhoz 

viszonyítva 

    

 vezetékes ivóvízzel 
ellátott lakások a 

belterületen 

 

vezetékes ivóvízzel ellátott 
lakások a külterületen 

 

vezetékes ivóvízzel 
ellátott lakások a nem 

szegregált lakóterületeken 

 

vezetékes ivóvízzel 
ellátott lakások a 

szegregált 
lakóterületeken 

száma     

aránya az összes 
lakásállományhoz 

viszonyítva 

    

 árammal ellátott 
lakások a 

belterületen 

 

árammal ellátott lakások a 
külterületen 

 

árammal ellátott lakások a 
nem szegregált 
lakóterületeken 

 

árammal ellátott 
lakások a szegregált 

lakóterületeken 

 

száma     

aránya az összes 
lakásállományhoz 

viszonyítva 

    

 vezetékes gázzal 
ellátott lakások a 

belterületen 

 

vezetékes gázzal ellátott 
lakások a külterületen 

 

vezetékes gázzal ellátott 
lakások a nem szegregált 

lakóterületeken 

 

vezetékes gázzal 
ellátott lakások a 

szegregált 
lakóterületeken 

 

száma     

aránya az összes 
lakásállományhoz 

viszonyítva 
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 csatornával 
ellátott lakások a 

belterületen 

 

csatornával ellátott lakások 
a külterületen 

 

csatornával ellátott 
lakások a nem szegregált 

lakóterületeken 

 

csatornával ellátott 
lakások a szegregált 

lakóterületeken 

 

száma     

aránya az összes 
lakásállományhoz 

viszonyítva 

    

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

3.5.3. számú táblázat - A telepeken, szegregátumokban élők 
 

  összes fő férfi nő 

a 
telepen/szegregátumokban 
élők száma és változása 

2008    

2009    

2010    

2011    

2012    

0-6-éves     

7-14 éves     

15-30 éves     

31-45 éves     

46-64 éves      

65< éves     

az aktív korúak (15-64 év) 
közül foglalkoztatott 

    

munkanélküli     

Inaktív     

eltartott     

segélyezettek száma     

hátrányos helyzetű 
gyermekek száma 

    

halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek száma 

    

Forrás: Önkormányzati adatok 
 



 182

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

 

  

Felnőttek és gyermekek részére 
szervezett háziorvosi 

szolgálatok száma 

Csak felnőttek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgáltatások száma 

házi gyermekorvosok által 
ellátott szolgálatok száma 

2008 1 0 0 

2009 1 0 0 

2010 1 0 0 

2011 1 0 0 

2012 1 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

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

 

 

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 
 

  
közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők 

száma 

2008 123 

2009 66 

2010 127 

2011 54 

2012  

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

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

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 
 

  ápolási díjban részesítettek száma 

2008 35 

2009 30 

2010 29 

2011 38 

2012 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.  
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A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 

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

  
18 év alattiak 

száma a 
népességben 

Védelembe vett 18 
év alattiak száma 

Megszűntetett esetek 
száma a 18 év alatti 

védelembe vettek közül 

Veszélyeztetett kiskorú 
gyermekek száma 

2008 683 26 nincs adat 59 

2009 679 33 nincs adat 62 

2010 710 29 nincs adat 50 

2011 713 63 nincs adat 93 

2012 nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

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

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 
 

  

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek 
száma 

Ebből 
tartósan 

beteg 
fogyatékos 
gyermekek 

száma 

Kiegészítő 
gyermekvédelmi 

támogatásban 
részesítettek száma  

Ebből tartósan 
beteg 

fogyatékos 
gyermekek 

száma 

Rendkívüli 
gyermekvédelmi 
támogatásban 

részesítettek száma 

2008 567 3 0 0 0 

2009 602 4 0 0 0 

2010 635 6 0 0 0 

2011 665 8 0 0 0 

2012 675 7 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 
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küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. Az elemzés során az eljárás 
objektív és szakmai standardoknak történő megfelelését javasolt szövegesen is értékelni.  
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény célja a szociális alapon rászoruló kiskorúak, vagy 
közoktatási intézményben tanuló nagykorúak anyagi támogatása. Ennek formája: a) 
gyermekétkeztetés normatív kedvezmény b) pénzbeli támogatás (évente két alkalommal: 
augusztus és november hónapban, feltéve, hogy a kedvezményre való jogosultsága tárgyév 
augusztus 1-én, illetve november 1-én fennáll c) külön jogszabályban meghatározott egyéb 
kedvezmény. 
 
 

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

  

 Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma óvoda 

Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma iskola 
1-8. 

évfolyam 

50 százalékos 
mértékű 

kedvezményes 
étkezésre 

jogosultak száma 1-
13. évfolyam 

 Ingyenes 
tankönyv-
ellátásban 
részesülők 

száma 

Óvodáztatási 
támogatásban 

részesülők száma  

Nyári 
étkeztetésbe
n részesülők 

száma 

2008 60 75 0 257 0 120 

2009 64 73 0 255 0 131 

2010 73 201 0 241 0 129 

2011 94 193 0 239 53 0 

2012 82 174 0 221 70 168 

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 
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függetlenül minden bevándorló. Menekült vagy politikai menedékjogot kért gyerekeket külön 
juttatás illeti meg a BÁH-tól. Kiegészítő információkkal a nem magyar állampolgárságú gyermekek 
részletesebb és a helyi viszonyoknak megfelelő felsorolása javasolt (állampolgárság, nyelv, 
magyarországi státusz stb.). 
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4.2.1. számú táblázat – A településen szegregált lakókörnyezetben élő gyermekek 
 

A településen 
élő 0-6 éves 
gyermekek 

száma 

A településen óvodai 
ellátásban részesülő 

gyermekek száma 

A településen bölcsődei 
ellátásban részesülő 

gyermekek száma 

A településen Biztos Kezdet 

Gyerekház szolgáltatásaiban 

részesülő gyermekek száma 

 Összesen 
Ebből 

szegregátumban 
él 

Összesen 
Ebből 

szegregátumban él 
Összesen 

Ebből 
szegregátumban 

él 

 115 105 0 0 0 0 

Megközelítés, 
elérhetőség 

perc 
15 perc 15 perc 0 0 0 0 

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

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

A település szegregált lakókörnyezetben élő, sajátos nevelési igényű tanulók 

A településen élő 
általános iskolás tanulók 

száma 

A településen élő SNI általános 
iskolás tanulók száma 

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

összesen 
ebből 

szegregátumban 
él 

  

266 
 

 23  nincs adat  helyben 

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

 

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

 

Intézmény 
OM 

azonosítója 

Iskola / Feladat-
ellátási hely 

neve: 

Feladat-ellátási 
helyen tanulók 
száma (összes 

tanuló) 

A feladat-ellátási helyen 
tanulók közül az 1. 

szegregátum(ok)ban 
lakó tanulók száma 

A feladat-ellátási helyen 
tanulók közül a 2. 

szegregátum(ok)ban 
lakó tanulók száma 

A feladat-ellátási 
helyen tanulók 

közül a 3. 
szegregátum(ok)ban 
lakó tanulók száma 
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 033549 

 Nyírmihálydi 
Petőfi Sándor 
Általános 
Iskola 

227   nincs adat nincs adat    

Forrás: Járási tankerületi, intézményfenntartói, Önkormányzati adatok 
 
A szegregált lakókörnyezetben élő tanulók adatait iskolafenntartói háttértől függetlenül, minden 
általános iskolára vonatkoztatva kell megadni. 
 

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

Otthont nyújtó ellátásba került gyermekek száma a szegregátumban 

  
település 

egésze 
szegregátum 1. szegregátum 2. Szegregátum 3. 

Átmeneti nevelésbe 
vétel 

2010 44 23 21  

2011 36 17 19  

2012 38 22 16  

Tartós nevelésbe vétel 

2010 44 23 21  

2011 36 17 19  

2012 38 22 16  

Ideiglenes hatályú 
elhelyezés 

2010 4 4 0  

2011 7 2 5  

2012 2 2 0  

Családi pótlék/ 
iskoláztatási támogatás 

felfüggesztése iskolai 
hiányzás miatt 

2010 0 0 0  

2011 0 0 0  

2012 0 0 0  

2011 0 0 0  

2012 1 1 0  

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 1 265 

2009 2 141 

2010 1 289 

2011 1 296 

2012 2 142 

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

  
Betöltetlen felnőtt 

háziorvosi praxis/ok 
száma 

Háziorvos által ellátott 
esetek száma 

Gyermekorvos által 
ellátott esetek száma  

Felnőtt házi orvos által 
ellátott esetek száma  

2008 0  0  

2009 0  0  

2010 0  0  

2011 0  0  

2012 0  0  

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

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

4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 
 

 Bölcsődék száma 
Bölcsődébe beírt 
gyermekek száma 

Szociális szempontból felvett 
gyerekek száma (munkanélküli 

szülő, veszélyeztetett gyermek, nappali 

tagozaton tanuló szülő) 

Működő összes 
bölcsődei férőhelyek 

száma 

2008 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, helyi adatgyűjtés 

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

 

4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma 
 

  
Családi napköziben 

engedélyezett férőhelyek 
száma 

Családi napköziben a térítésmentes 
férőhelyek száma 

Családi napközeiben gondozott 
gyermekek száma 

2008 0 0 0 

2009 0 0 0 

2010 0 0 0 

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 

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

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

 
4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  
 

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma  1 

Hány településről járnak be a gyermekek  1 

Óvodai férőhelyek száma  100 

Óvodai csoportok száma  4 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig):  7.00 – 17.00 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: ()  2 hét 

Személyi feltételek Fő 
Hiányzó 
létszám 

Óvodapedagógusok száma  6  0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma  6  0 

Gyógypedagógusok létszáma  0  0 

Dajka/gondozónő  4  0 

Kisegítő személyzet  2  0 

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

Helyhiány miatt elutasított gyermekek száma Fő 

Ebből hátrányos 
/ halmozottan 

hátrányos 
helyzetű 

2008. 0 0 

2009. 0 0 

2010. 0 0 

2011. 0 0 

2012. 0 0 

2013. 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati, intézményi adatgyűjtés 

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

 
 
4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3. 
 

 
3-6 éves korú 

gyermekek 
száma 

Óvodai 
gyermek- 
csoportok 

száma 

Óvodai 
férőhelyek 

száma 

Óvodai 
feladat-ellátási 
helyek száma 

Óvodába beírt 
gyermekek 

száma 

Óvodai 
gyógypedagógi

ai csoportok 
száma 

2008 132 4 100 1 100 0 

2009 128 4 100 1 100 0 

2010 139 4 100 1 106 0 

2011 135 4 100 1 115 0 

2012 137 4 100 1 115 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 
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4.4.4. számú táblázat - Az óvodai ellátás igénybevétele 
 

2012-2013. év 3 éves 4 éves 5 éves 6 éves 7 éves  Összesen 

Székhely             

Az intézménybe beíratott gyermekek létszáma            115  

Más településről bejáró gyermekek létszáma             0 

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

            

A beíratott gyermekek közül a hátrányos 
helyzetűek létszáma 

           115 

A beíratott gyermekek közül a halmozottan 
hátrányos helyzetűek létszáma 

           115 

 Tagóvoda             

Az intézménybe beíratott gyermekek létszáma  0           

Más településről bejáró gyermekek létszáma             

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

            

A beíratott gyermekek közül a hátrányos 
helyzetűek létszáma 

            

A beíratott gyermekek közül a halmozottan 
hátrányos helyzetűek létszáma 

            

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 

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

Székhely             

  

beíratott 
hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
létszáma 

az intézménybe 
beíratott, 20%-ot 

meghaladóan 
hiányzott hátrányos 
helyzetű gyermekek 

száma (az adott 
évből eltelt időszakra 

vetítetten) 

fejlesztő 
foglalkozásban 

részesülő 
hátrányos helyzetű 
gyermekek száma 

beíratott 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
létszáma 

az intézménybe 
beíratott, 20%-ot 

meghaladóan hiányzott 
halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek 
száma (az adott évből 

eltelt időszakra 
vetítetten) 

fejlesztő 
foglalkozásban 

részesülő 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
száma 

Csoport1  29 14  29  29  14  29 

Csoport 2  29  16  29  29  16  29 

Csoport 3  30  23  30  30  23  30 

Csoport 4  27  9  27  27  9  27 

Csoport 5  0  0  0  0  0  0 

Csoport 6  0  0  0  0  0  0 

Összesen  115  115  115  115  62  115 

              

A csoportok 

összlétszámából 

a 6 évesnél 

idősebb 

gyermekek   28 28 28  28  0  28  

A csoportok 

összlétszámából 

a 7 évesnél 

idősebb 

gyermekek 

(ped. 

szakszolgálat 

véleménnyel)  13 0   13  13  0  13 

              

Tagóvoda  0           

Csoport1             

Csoport 2             

Csoport 3             

Csoport 4             

Csoport 5             

Csoport 6             

Összesen             

              

A csoportok 

összlétszámából 

a 6 évesnél 

idősebb 

gyermekek              

A csoportok 

összlétszámából 

a 7 évesnél 

idősebb 

gyermekek 

(ped. 

szakszolgálat 

véleménnyel)             

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 
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4.4.6.a. számú táblázat - Óvodai körzethatár 
 

Óvodai 
körzeten-

kénti létszám 
és hh/hhh 
gyermekek 
megoszlása 

A 
körzetbe 
felvehető 
(ott élő) 
összes 

gyerme-
kek száma 

A 
körzetbe 
felvehető 
(ott élő) 

összes hh 
gyerme-

kek száma 

A 
körzetbe 
felvehető 
(ott élő) 
összes 

hhh 
gyerme-

kek száma 

A körzet 
óvodáiba 

járó 
gyermekek 

össz-
létszáma 

A körzetbe 
járó hh 

gyermekek 
létszáma 

A körzetbe járó 
hh gyermekek 

aránya a körzet 
óvodásainak 

össz-
létszámához 

viszonyítva (%) 

A 
körzetbe 
járó hhh 
gyerme-

kek 
létszáma 

A körzetbe járó 
hhh gyermekek 
aránya a körzet 

óvodásainak 
össz-

létszámához 
viszonyítva (%) 

Körzet 1                 

Körzet 2                 

Körzet 3                 

Körzet 4                 

Körzet 5                 

Körzet 6                 

Körzet 7                 

Összesen                 

Forrás: Önkormányzati adatok 
 
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 29  29  100  29  100    1    

Csoport 2  29 29  100   29  100   0    

Csoport 3  30  30  100  30  100    0   

Csoport 4  27 27  100   27 100      1   

Csoport 5                  

Csoport 6                  

Összesen                  

A csoportok összlétszámából a 6 

évesnél idősebb gyermekek  
                 

A csoportok összlétszámából a 7 

évesnél idősebb gyermekek (ped. 

szakszolgálat véleménnyel) 

                 

  Tagóvoda vagy telephely                  

Csoport1  0            

Csoport 2              

Csoport 3              

Csoport 4              

Csoport 5              

Csoport 6              

Összesen              

A csoportok összlétszámából a 6 

évesnél idősebb gyermekek  
             

A csoportok összlétszámából a 7 

évesnél idősebb gyermekek (ped. 

szakszolgálat véleménnyel) 

                ! 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 

A táblázatban az óvodai csoportok létszáma mellett a hátrányos helyzetű gyerekek létszámát és arányát, illetve utóbbi csoportból a halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek létszámát és arányát is meg kell adni.  
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4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma  
 

  
Általános iskola 1-4 

évfolyamon tanulók száma 
Általános iskola 5-8 

évfolyamon tanulók száma 
általános 

iskolások száma 
napközis 

tanulók száma 

  fő fő fő fő % 

2010/2011 138 124 262 27 10,30 

2011/2012 107 123 230 27 11,74 

2012/2013 130 97 227 29 12,78 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

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

 
 
4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai 
 

  
általános iskolai osztályok  

száma 
általános iskolai osztályok száma a 

gyógypedagógiai oktatásban 

általános 
iskolai 

feladat-
ellátási helyek 

száma 

  
1-4 

évfolyamon 
5-8 

évfolyamon 
összesen 

1-4 
évfolyamon 

5-8 
évfolyamon 

összesen 
db 

2010/2011 138 124 262 0 0 0 1 

2011/2012 107 123 230 0 0 0 1 

2012/2013 130 97 227 0 0 0 1 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

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

 Létszám (fő) 
A helyben élő összes 
gyerekhez képest az 

arányuk 

A településen élő általános iskolás korú gyermekek  létszáma  266 X 

Más településről bejáró általános iskolások  0  

Más településről bejáró hh gyerekek 0  

Más településről bejáró hhh gyerekek 0  

Más településre eljáró általános iskolások  39  

Más településre eljáró hh gyerekek 9  

Más településre eljáró hhh gyerekek 30  

Általános iskolás korúak közül a hh gyerekek  9  

Általános iskolás korúak közül a hhh gyerekek  30  

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

Hány körzet van 
a településen 

 db   

Iskolai körzetenkénti 

létszám és hh/hhh 

tanulók megoszlása 

A körzet 

általános 

iskoláiba járó 

tanulók 

összlétszáma 

A körzetbe 

járó hh 

tanulók 

létszáma 

A körzetbe járó 

hh tanulók 

aránya a körzet 

tanulóinak össz-

létszámához 

viszonyítva (%) 

A körzetbe 

járó hhh 

tanulók 

tanulók 

létszáma 

A körzetbe járó 

hhh tanulók 

aránya a körzet 

tanulóinak össz-

létszámához 

viszonyítva (%) 

 A körzetbe járó 

hh tanulók 

létszáma a 

település hh 

tanulóinak össz-

létszámához 

viszonyítva 

A körzetbe járó 

hhh tanulók 

létszáma a 

település hhh 

tanulóinak össz-

létszámához 

viszonyítva 

 1 körzet van               

                

                

                

                

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 
 

 Fő Hiányzó létszám 

Nem szaktanítást végző tanító  0   

Szaktanítást végző tanítók száma 8   

Szaktanítást végző tanárok száma 8 1 

Gyógypedagógusok létszáma 0   

Gyermekvédelmi felelős 0   

Iskolaorvos 0   

Iskolapszichológus 0   

Kisegítő személyzet 0   

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

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

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

  Fő / % 

2010/2011 95 

2011/2012 100 

2012/2013 100 
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A 8. évfolyamot elkezdett tanulók számát kell összevetni a 8. évfolyamot eredményesen 

elvégzettek számával a nappali rendszerű oktatásban. Ez az adat mutatja az intézmény 

lemorzsolódási mutatóit, melyeknek munkaerő-piaci kihatásai nagy mértékben vannak. 
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4.4.13. számú táblázat - Iskolai ellátás igénybevétele  - telephelyi bontásban 

2012-2013. tanév                           

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

Tagozat 
meg-

nevezése  
Létszám Napközis Bejáró 

 Hátrányos 
helyzetűek 
létszáma 

HH tanulók 
aránya az 

osztály 
létszámához 
viszonyítva 

  
Halmozottan 

hátrányos 
helyzetűek 
létszáma 

 HHH tanulók 
aránya az 

osztály 
létszámához 
viszonyítva 

Sajátos 
nevelési 
igényű 
tanulók 

létszáma 

SNI tanulók 
aránya az 

osztály 
létszámához 
viszonyítva 

SNI 
tanulók 

számából 
a hhh 

tanulók 
száma 

Évismétlők 
száma 

Magán-
tanulók 
száma 

Létszám, 
amelynek 

alapján 
integrációs 
normatívát 
igényelnek 

1. évfolyam A osztály               

1. évfolyam B osztály               

2. évfolyam A osztály               

2. évfolyam B osztály               

3. évfolyam A osztály               

3. évfolyam B osztály               

4. évfolyam A osztály               

4. évfolyam B osztály               

5. évfolyam A osztály               

5. évfolyam B osztály               

6. évfolyam A osztály               

6. évfolyam B osztály               

7. évfolyam A osztály               

7. évfolyam B osztály               

8. évfolyam A osztály               

8. évfolyam B osztály               

Összesen:               

Forrás: Önkormányzati, intézményi adatok, KIR 

 

A fenti táblázatot intézményenként szükséges kitölteni, és egyéb – releváns információkat tartalmazó – oszloppal lehet bővíteni. A táblázat nem 

csak az intézményen belüli oktatásszervezésről - szegregáció/integrációról - nyújt pontos képet, hanem a tartalmi szolgáltatások, illetve 

eredmények is megjelennek benne. 
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4.4.14. számú táblázat – Kompetenciamérési adatok 

 

ISKOLA NEVE 2010 2011 2012 2013 

Országos 

kompetencia-

mérés 

eredménye 

Iskola 

átlaga 

Országos 

átlag 

Iskola 

átlaga 

Országos 

átlag 

Iskola 

átlaga 

HHH 

tanulók 

átlaga 

Országos 

átlag 

Iskola 

átlaga 

HHH 

tanulók 

átlaga 

Szövegértés 

6. évfolyam                   

8. évfolyam – –               

10. évfolyam                   

Matematika 

6. évfolyam                   

8. évfolyam – –               

10. évfolyam                   

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 

 

A kompetenciamérés adatait telephelyenként és iskolánként kell megadni és nem csak az 

országos átlaghoz viszonyítani, hanem a térségi, járási adatokhoz, az egyéb tanulói mutatókkal 

együtt (pl. továbbtanulás, érettségit adó szakközépiskolába felvettek aránya stb). 
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4.4.15. számú táblázat – Továbbtanulási mutatók középfokra nappali tagozaton 

 
 

  Gimnázium (%) 
Szakközépiskola (érettségit 

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

Nem tanult tovább 

(%) 

  
összlétszámon 

belül 

HHH-

tanulók 

körében 

összlétszámon 

belül 

HHH-

tanulók 

körében 

összlétszámon 

belül 

HHH-

tanulók 

körében 

összlétszámon 

belül 

HHH-

tanulók 

körében 

összlétszámon 

belül 

HHH-

tanulók 

körében 

2008/2009                 2,6  2,6  

2009/2010                  2,7 2,7  

2010/2011                  5 5  

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.  
 



4.4.16. számú táblázat – Lemorzsolódási mutatók az általános iskolában 

 

 
Évfolyamismétlők aránya 

(%) 
Magántanulók aránya (%) 

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

 
összlétszámon 

belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-tanulók 
körében 

2008/2009       

2009/2010       

2010/2011       

2011/2012       

országos 
átlag 

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

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 

 

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

 
 
4.4.17. számú táblázat – Hátránykompenzáló programok 

 

tanév 

tanodai 
program 
létszám 

HH/ 
HHH 

tanulók 
létszáma 

tehetséggondozó 
program 

HH/ 
HHH 

tanulók 
létszáma 

nyári 
tábor 

HH/ 
HHH 

tanulók 
létszáma 

Alapfokú 
művészetoktatás 

HH/ 
HHH 

tanulók 
létszáma 

2008/2009                 

2009/2010                 

2010/2011                 

2011/2012                 

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 

A táblázatot a helyi, települési viszonyoknak megfelelően korrigálható vagy kiegészíthető a helyben 
működő és elérhető programoknak megfelelően.  

 
 
 
 
 

 

 

 



 

 204
 

A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 

 

Munkavállalási 

korúak száma 
Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

férfiak nők férfiak nők férfiak nők 

2008 635 612 305 225 78 53 

2009 521 625 380 255 96 61 

2010 641 642 382 286 106 65 

2011 654 642 397 291 67 57 

2012 
nincs  

adat 
nincs 
adat 

nincs 
adat 

nincs 
adat 

nincs 
adat 

nincs 
adat 

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  

2009  

2010  

2011  

2012  

Forrás: Helyi adatgyűjtés 

 

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

 

5.1.4. számú táblázat - Alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 

 

munkanél

küli nők 

száma 

8 általánosnál 
alacsonyabb 
végzettségű  

8 általános 
szakiskola/ 

szakmunkás-
képző 

gimnázi
um 

érettségi főiskola egyetem 

2008         

2009         

2010         

2011         

2012         

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 

 

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

 

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

szolgáltatások  
 

 

3 év alatti 

gyermekek 

száma  

a településen 

működő  
bölcsődék 

 száma 

bölcsődei 
férőhelyek  

száma 

működő családi  
napközik száma 

férőhelyek 
száma családi 
napközikben 

férőhelyek 
összesen 

önkor-
mányzati 

egyéb  
  

2008        

2009        

2010        

2011        

2012        

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
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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 1 120 265 

2009 2 109 141 

2010 1 123 289 

2011 1 124 296 

2012 2 150 142 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 

 

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

 

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

 
rendőrök riasztása 

családi viszályhoz 
tényleges 

feljelentések száma 
bírósági ítélet 

2008    

2009    

2010    

2011    

2012    

Forrás: Helyi adatgyűjtés 

 

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

 

5.5. számú táblázat - Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 
 



 

 207
 

Férőhelyek 
száma 

önkormányzati 

anyaotthon a 

településen 

 

önkormányzati 

anyaotthon a 

település 50 km-es 

körzetében 

Nem önkormányzati 
(egyházi, alapítványi) 

anyaotthon a 
településen   

Nem önkormányzati 
(egyházi, alapítványi) 

anyaotthon a település 
50 km-es körzetében 

2008     

2009     

2010     

2011     

2012     

Forrás: Helyi adatgyűjtés 

 

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

 
Képviselőtestület 

tagja 
Városi bíróság és 

ítélőtáblák vezetői 
Közgyűlések tagjai 

 Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő 

2008       

2009       

2010       

2011       

2012       

Forrás: Helyi adatgyűjtés 

 

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

 

 

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

felszámolásukra irányuló kezdeményezések 

 

 

Intézkedessek, 

pályázatok, programok 

száma a településen 

Önkormányzati 
Más állami szerv 
által támogatott 

Civil Összes 

2008      

2009      

2010      

2011      

2012      

Forrás: Helyi adatgyűjtés 

 

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

 

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

 

  
nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban 

részesülő férfiak száma 
nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban 

részesülő nők száma 
összes nyugdíjas 

2008 291 362 653 

2009 259 336 595 

2010 233 299 532 

2011 223 293 516 

2012 nincs adat nincs adat nincs adat 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  

 

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

 

6.2.1. számú táblázat - Idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

 

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

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

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

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

 

6.2.2. számú táblázat - Tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok 

foglalkoztatásának lehetőségei közintézményekben, foglalkoztatásukat támogató egyéb 

programok a településen) 

 

Intézkedések, 

pályázatok száma a 

településen 

Önkormányzati 

Munkaügyi 

Központ által 

támogatott 

Civil Egyéb Összesen 

 db db db db db 

2008      

2009      

2010      

2011      

2012      
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Forrás: Helyi adatgyűjtés 

 

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

6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén 

 

 Regisztrált munkanélküliek száma 55 év feletti regisztrált munkanélküliek száma Tartós munkanélküliek száma 55 év feletti tartós munkanélküliek száma 

 fő fő % fő fő % 

2008 131 3,81 56  

2009 157 0,60 60  

2010 171 2,34 96  

2011 124 4,03 57  

2012     

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR  

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

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

száma 

 
  64 év feletti lakosság száma nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 

 fő fő % 

2008 247 0 0 

2009 238 0 0 

2010 223 0 0 

2011 222 0 0 

2012 nincs adat nincs adat nincs adat 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

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

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők száma 
 

  időskorúak járadékában részesülők száma 

2008 2 

2009 2 

2010 2 

2011 1 

2012 3 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

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

 

6.3.3. számú táblázat - Kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

 
Mozielőadá

s látogatása 

Színházelőadá

s látogatása 

Múzeumi 

kiállítás 

megtekintés

e 

Könyvtár 

látogatás

a 

Közművelődé

si intézmény 

rendezvényén 

részvétel 

Vallásgyakorlá

s templomban 

Sportrendezvénye

n részvétel 

 alkalom alkalom alkalom alkalo

m 

alkalom alkalom alkalom 

200

8 
       

200

9 
       

201

0 

       

201

1 

       

201

2 
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Forrás: Helyi adatgyűjtés 

 

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

 

6.3.4. számú táblázat - Idősek informatikai jártassága 

 

 Összes megkérdezett 

Számítógépet 

használni tudók 

száma 

Internetet használni 

tudók száma 

 fő fő % fő % 

2008      

2009      

2010      

2011      

2012      

Forrás: Helyi adatgyűjtés 

 

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

 

 

 

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

programok a településen 
 

  Az idősebb célcsoport igényeit célzó programok száma 

2008  

2009  

2010  

2011  

2012  

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

 

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű és egészségkárosodott személyek 

szociális ellátásaiban részesülők száma 
 

  
megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásaiban részesülők száma 

egészségkárosodott személyek szociális 

ellátásaiban részesülők száma 

2008 0 0 

2009 0 0 

2010 0 0 

2011 0 0 

2012 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

 

7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

 

 Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

  
önkormányzati fenntartású 

intézményben  
egyházi fenntartású 

intézményben 
civil fenntartású 
intézményben  

2008 0 0 0 

2009 0 0 0 

2010 0 0 0 

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 

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

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

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

 

 

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

 Közszférában  
foglalkozatott 
(pl. önkormányzat, 

kormányhivatal, állami 

vagy önkormányzati 

fenntartású intézmény) 

Non profit 
szervezet 

Gazdasági 
vállalkozás 

Szociális 
foglalkozatásban 
alkalmazottak 

fejlesztő-felkészítésben 
résztvevők száma 

   

munka rehabilitációban 
foglalkoztatottak száma  

   

Védett munkahelyen foglalkoztatottak száma    

Támogatott foglalkoztatásban résztvevők száma    

Nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatásban résztvevő 
fogyatékos személyek száma 

   

Forrás: helyi adatgyűjtés több forrás segítségével.  

 

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

intézmények, szociális szolgáltatások  

 

 
Állami/önkormányzati Egyházi Civil  

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

falugondnoki  vagy 
tanyagondnoki 
szolgáltatás  

         

étkeztetés          

házi segítségnyújtás          

jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 

         

családsegítés          

közösségi ellátás 
szenvedélybetegek 
részére  

         

közösségi ellátás 
pszichiátriai betegek  
részére 

         

támogató szolgáltatás          

nappali ellátás          

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

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

 

1993. évi III. tv. (Szt.) alapján 

 

 

Pénzbeli ellátás Fogyatékos személyek 

száma 

Időskorúak járadéka  

Aktív korúak ellátása  

Rendszeres szociális segély  

Lakásfenntartási támogatás  

Ápolási díj  

Temetési segély  

Átmeneti segély  

  

Természetbeni ellátás:  

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

  

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

 

Adósságkezelési szolgáltatás  

Energia felhasználási támogatás  

  

 

Más jogszabályok alapján nyújtott ellátások 

 

 

  

Fogyatékossági támogatás  

Rokkantsági járadék  

Személygépkocsi átalakítási támogatás  

Közlekedési kedvezmény 
Személygépkocsi szerzési kedvezmény 

 

Parkolási igazolvány  

Forrás: helyi adatgyűjtés 
 
A helyi önkormányzatok nem tartják nyilván, hogy a pénzbeli illetve a természetbeni 
ellátásban részesülők fogyatékos emberek-e, mert itt a szociális rászorultság az elsődleges. 
Egyes ellátásoknál kérnek orvosi igazolást az igénylőtől, de itt az ápolási és gondozási 
szükséglet mértéke a fontos, nem pedig a diagnózis vagy a fogyatékosság. A más jogszabály 
alapján nyújtott ellátásoknál a MÁK a folyósító, ezért az adat tőlük szerezhető be. 
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Javaslat: Reprezentatív kérdőíves felmérés az érintettek körében, hogy milyen ellátásokat  
vesznek igénybe. Érdekes lehet az a kérdés is, hogy ismerik-e egyáltalán a lehetőségeiket. 
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7.3.1. táblázat – Akadálymentesítés 1. 
 
Közhasznúak azok az épületek, melyek használata senki számára sem korlátozott. Ebbe a körbe 
tartoznak az oktatás bármely szintjét befogadó épületek vagy épületrészek, az egészség-, szociális, 
kulturális, művelődés, sport célú építmények.  Ilyenek és tevékenységük súlya miatt kiemelten 
fontosak az önkormányzati, a hatósági, a közigazgatási, az igazságszolgáltatói célokra fenntartott 
épületek vagy épületrészek.  A mozgásukban akadályozottak, az idősek, nők- és gyermekek a fizikai 
akadálymentességet igénylik, a többi fogyatékos csoport számára az infokommunikációs 
akadálymentesség a jogos igény. Ilyenek a kontrasztos színekkel készült táblák, tapintható 
információk, hallható segítség, jelnyelvi segítség, a belső környezetben való tájékozódást elősegítő  
piktogramok, feliratok.  
 
Aktuális jogszabályok: 
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 
2009. évi CXXV. törvény a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról 
62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi 
tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről  igénylésének, döntési rendszerének, 
folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól 
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kulturális, művelődési 
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önkormányzati, 
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igazságszolgáltatási, 
rendőrség, ügyészség 

         

szociális ellátást nyújtó 
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Forrás: helyi adatgyűjtés, személyes tapasztalat, fogyatékos ügyi referens információi, 

fogyatékosok civil szervezetei 

 

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

 

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

 

 

         

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

 
A munkahelyek akadálymentesítettségéről alig lehetséges az adatgyűjtés, mivel a többsége 
vállalkozás formában működik.  

Kérjük, adja meg, hogy a fizikai és infokommunikációs akadálymentesítő eszközök közül 
melyek állnak rendelkezésre (Igen/nem-es válasszal). Foglalkoztatónként külön sorokat 
szükséges nyitni. 
 

7.3.3. táblázat - Fizikai és infokommunikációs  akadálymentesítettség a közlekedésben 
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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.  
 



 

 220
 

 

7.3.4. táblázat - Fogyatékos személyek rendelkezésére álló helyi szolgáltatások    
 

 Az adott évben a szolgáltatást igénylő fogyatékos 
személyek száma 

 2010 2011 2012 

ápolást, gondozást nyújtó intézmény 0 0 0 

rehabilitációs intézmény 0 0 0 

lakóotthon 0 0 0 

támogatott lakhatás* 0 0 0 

átmeneti ellátást nyújtó fogyatékosok 
gondozóháza 

0 0 0 

Forrás: helyi adatgyűjtés 
 
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 
 




