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

A település bemutatása 
 
Erdőtelek Heves megye dél-keleti részén, a Hevesi síkon, Hevestől 12 km-re, a megyeszékhely Egertől 
34 km-re fekvő település. Területe: 4491 ha. 
Elsõ írásos említése 1215-ben történik Erdev névalakban, A pápai tizedjegyzék felsorolásában Erdõtelek 
plébániáját Egyházaserdõtelek, Kápolnáserdõtelek, majd 1473-tól Erdõtelek néven említi. A falu és Hanyi a 
török hódoltság idején a gyakori járványok, fõként a kolera és a pestis pusztítása következtében többször 
elnéptelenedik, s Erdõtelek csak 1464-ben kezd felépülni. A XVI. század végén Alsó- és Felsõerdõtelek nevû 
falurészekre különül. A XVII. század közepén újra elnéptelenedik, majd 1765 után Erdõtelek a 
dézsmaösszeírásokban már mint kuriális falu szerepel.  
A falu 1950-ig nagyközség, 1950-1990-ig önálló tanácsú község, ettõl kezdve pedig független polgármester 
és önkormányzati képviselõ-testület irányítja a falu életét. 
2015-ben programsorozattal ünnepeltük a település 800 éves fennállását. 
 
A község fekvése kedvező. Jó megközelíthetőségét az autópálya lehajtójának 5 km-es távolsága, rendszeres 
helyközi autóbuszjáratok és a vasúti közlekedés biztosítja.  
Természetföldrajzi adottságait tekintve sík vidék, természetes vizekben szegény, erdősültsége alacsony 
százalékú. 
Fő vonzerejét az arborétum, a kastély és a Pintér tanya jelenti. 
 
A lakosságszám stagnál, illetve lassan csökken. Az önkormányzatnak a lakosságot kiszolgáló 
intézményrendszer felújításával, infrastruktúra fejlesztéssel foglalkozni kell, ez pedig egyre nagyobb terhet 
jelent a falu gazdálkodására az egyébként is nehéz gazdasági helyzetben. 
Az önkormányzat ilyen irányú törekvései nyilvánulnak meg a csatornahálózat kiépítésével, az óvoda-
felújítással és építéssel, a piactér kiépítésével, útfelújítással, belvízelvezetéssel, valamint a többi 
intézményhez és felújításhoz kapcsolódó folyamatos pályázati lehetőség keresésével.  
Településünkön a lakóházak száma stagnál, új építésről szinte nem is beszélhetünk az elmúlt 5 évben.  
A lakóházak vezetékes ivóvíz ellátottsága 99,5 %, gázvezeték ellátottság 78 % és elektromos áram minden 
ingatlanban van. A csatornahálózat a lakosságtól nem igényelt hozzájárulást, pusztán a rákötésért kellett 
fizetni, így a csatlakozott ingatlanok száma 75 %-ot is meghaladta a beruházás területén. 

                                                           
1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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Budapest autópályán való gyors megközelíthetősége a foglalkoztatottság szempontjából meghatározó, 
mivel a községben lévő ipari és mezőgazdasági létesítményeknek, valamint a kisvállalkozásoknak nincs nagy 
munkaerő felvevő igénye. 
 
Az önkormányzat a Hevesi Kistérséghez csatlakozott. A társulás által fenntartott szolgáltatások 
működtetésének előnye a gazdaságosság és az, hogy olyan szolgáltatásokhoz hozzájutnak a kistelepülések 
is, amelyeket az önkormányzat önmaga fenntartani nem képes. 
Társuláson keresztül biztosítjuk a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást. 
Erdőtelek egészségügyi alapszolgáltatását a két felnőtt háziorvosi és egy gyermekorvosi praxis, fogorvosi és 
védőnői szolgálat biztosítja. Együttesen ellátják az oktatási intézmények egészségügyi feladatait is. Szak- és 
fekvőbeteg ellátásra a közeli Heves város rendelőintézetében és az egri kórházban van lehetőség, az orvosi 
ügyeletet a környező települések közösen oldják meg Hevesen. 
 
Az önkormányzat által fenntartott közintézmény a 4 csoportos óvoda, melynek épületét 2013-ban 
bővítette, illetve építette újjá. A 8 évfolyamos általános iskola fenntartását és működtetését 2013. január 1-
től megállapodás alapján a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak adta át. 
Az önkormányzat 2002. július 1-től beindította a gondozási központot. Munkájukat az önkormányzat 
tulajdonában álló gépjármű segíti, mellyel az idősek és az ebéd szállítása is megoldott. Biztosítják a szociális 
étkeztetést, a házi segítségnyújtást és az idősek nappali ellátását. Az egyes szolgáltatásra várakozójuk nincs, 
mindenkit tudnak fogadni. 
A gyermekek és idősek étkezését a gondozási központhoz integrált főzőkonyha biztosítja, melynek 
kapacitása csak 50-60 %-os kihasználtsággal működik. 
 
A közösségi életnek a művelődési ház ad teret, melyben a közel 20000 kötetes könyvtár is működik. 
Települési rendezvények színtere, gyermekeket foglalkoztatását, kiscsoportok működését biztosítja. 
Az intézményi épületek állaga – az óvoda épületének kivételével - a  karbantartások ellenére is romlik. A 
belső felszereltség, tárgyi feltételek a folyamatos fejlesztés ellenére a szakmai előírásoknak, 
minimumfeltételeknek csak részben felelnek meg, ezért folyamatos karbantartásuk, fejlesztésük 
napirenden tartása indokolt. 
 
 
1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 
 

Év 
Fő 

(TS 0101) 
Változás 

2012 3211 bázis év 

2013 3231 100,6% 

2014 3212 99,4% 

2015 3165 98,5% 

2016 3119 98,5% 

2017 3178 101,9% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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(A lakónépességet úgy értjük, mint az adott területen lakóhellyel rendelkező, de másutt tartózkodási hellyel 
nem rendelkező személyek, valamint az ugyanezen a területen tartózkodási hellyel rendelkező személyek 
együttes száma.) 
 
2.1. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (a 2016-os év adatai) 
 

Korcsoport  

Fő 
Az állandó népességből a 

megfelelő korcsoportú nők 
és férfiak aránya (%) 

Férfiak Nők 
Összesen 
(TS 0301) 

Férfiak 
(TS 0303) 

Nők 
(TS 0304) 

Állandó népesség száma (férfiak TS 0300, nők TS 0302) 1 580 1 679 3 259 48,48% 51,52% 

0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316) 46  62  108 1,41 % és 1,9 %  

0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307) 259 250 509 7,95% 7,67% 

15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309) 54 49 103 1,66% 1,50% 

18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311) 995 930 1 925 30,53% 28,54% 

60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313) 94 109 203 2,88% 3,34% 

65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315) 178 341 519 5,46% 10,46% 
 

 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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A település állandó népesség számából kitűnik, hogy a nők és férfiak aránya a  korosztályokon belül szinte 
kiegyenlítődik. Ami figyelemre méltó, hogy a 65 év felettieknél jelentős eltérés mutatkozik a nők javára.  
 
 

2.2. számú táblázat - 15-17 éves gyermekek száma 

Korcsoport 

Fő Változás 

2001 2011 Fő 

15 éves gyermekek száma 38 47 9 

16 éves gyermekek száma (TS 0501) 50 51 1 

17 éves gyermekek száma (TS 0502) 36 42 6 

Összesen 124 140 16 

Forrás: TEIR - KSH, Népszámlálási adatok 
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3. számú táblázat - Öregedési index 

Év 
65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 

(TS 0328) 

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő) 

(TS 0327) 

Öregedési index (%) 
(TS 0401) 

2012 515 515 100,00% 

2013 526 494 106,48% 

2014 559 477 117,19% 

2015 531 498 106,63% 

2016 539 532 101,32% 

2017 523 520 100,58% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
   

 
(Az öregedési index azt jelenti, hogy 100 fő 14 év alattira mennyi 65 éven felüli fő jut) 
 

 
 
 
 
A település öregedési indexe azt mutatja, hogy a település elöregedő. Az esélyegyenlőség szempontjából 
azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az idősek fokozott ellátására, segítésére van és lesz szükség a 
jövőben. Biztosítani kell a megfelelő ellátóhálózatot, meg kell erősíteni, illetve keresni kell az ellátási formák 
bővítési lehetőségét. 
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4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

Év 
Állandó jellegű 
odavándorlás 

(TS 0601) 

Elvándorlás 
(TS 0600) 

Egyenleg 

Állandó oda-, és 
elvándorlások 

különbségének 1000 
állandó lakosra vetített 

száma 
(TS 0602) 

2012 51 99 -48 -14,3 

2013 73 76 -3 -0,9 

2014 84 90 -6 -1,8 

2015 79 96 -17 -5,16 

2016 66 87 -21 -6,44 

2017 n.a. n.a. #ÉRTÉK! n.a. 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
    

 

 
 
 
A belföldi vándorlási mutató szerint a település vonzereje többnyire negatív előjelet mutat, az elvándorlás a 
jellemző. Ez azért aggasztó, mert csökken a születésszám, emelkedik az idősek aránya, az aktív korú, főleg 
fiatal lakosság elvándorol. Növelni kellene, főleg a nők számára a helyben található munkahelyek számát. 
Amennyiben a lakosság, főleg a fiatalok számára a munkához való hozzáférés megoldódna, a helyben 
maradás sem jelentene számukra nagy gondot.  
Remélhetőleg a településen egyre nagyobb munkaerő-igényt  kívánó ipari fejlesztések az érkező munkaerőt 
letelepedésre is sarkallják.  
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5. számú táblázat - Természetes szaporodás 

Év 
Élveszületések száma 

(TS 0701) 
Halálozások száma 

(TS 0702) 

Természetes 
szaporodás (fő) 

(TS 0703) 

2012 27 51 -24 

2013 33 46 -13 

2014 36 32 4 

2015 36 50 -14 

2016 31 44 -13 

2017 48 46 2 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
   

 
 
A természetes szaporodás szintén negatív előjelű, ami azt jelenti, hogy az élve születések száma kevesebb, 
mint az elhalálozások száma. Ez is annak a bizonyítéka, hogy a falu elöregedő, így a gyermekek és fiatalok 
mellett egyre több esetben kell figyelni a főleg egyedül élő, magukra maradt idős emberekre. Továbbra is 
elöregedő a település, a születések száma alatta marad a halálozási mutatóknak. Mindenképp bizakodásra 
ad okot a 2017 évi természetes szaporodás pozitív előjele. Ebben nagy szerepe van a CSOK-nak, hiszen 
vissza nem térítendő lakásépítési-vásárlási támogatást kaphatnak a szülők a már megszületett, illetve a 
születendő gyermekekre is. Bár a 2018. évi számadatok még nem állnak rendelkezésre, de elmondhatjuk, 
hogy ez a tendencia a jellemző továbbra is.  
 
 

Értékeink, küldetésünk 
 
Értékeink, küldetésünk  
A társadalmi esélyegyenlőtlenségek megszüntetése az Európai Unió és hazánk törvényi előírásainak 
betartása mellett a település számára is alapvető jelentőségű. Fontos, hogy végső célként minden 
állampolgár, ezen belül minden helyi lakos számára megteremtődjön az esélyegyenlőség az élet különböző 
területein.  
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Így: a 
 

 tanulásban,  

 a szociális és egészségügyi ellátásban,  

 a munkához jutásban,  

 a fizikai környezetben,  

 a közszolgáltatások elérésében.  

Célok 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 
Erdőtelek település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 

 az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

 a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  

 a diszkriminációmentességet,  

 szegregációmentességet, 

 a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A 
köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik 
az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program 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.  
 
Fontos, hogy minden állampolgár számára egyenlő esélyeket biztosítsunk a fő esélyegyenlőségi területek 
mindegyikén: 

 a nemek közötti esélykülönbségek csökkentésében, 

 akadálymentesítésben, 

 a fogyatékkal élők életminőségének és munkaerő-piaci esélyeinek javításában, 

 a romák életminőségének és munkaerő-piaci esélyeinek javításában, 

 más hátrányos helyzetű csoportok munkapiaci és társadalmi esélyeinek javításában 
 
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekintetni a szolgáltatásokhoz történő 
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat.  
Továbbá 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 a HEP IT 
tartalmazza.  
 
Fő célkitűzéseink:  

 az esélyegyenlőség folyamatos érvényesítése a különböző önkormányzati határozatok 
meghozatalában, intézkedések megtételében, 

 a hátrányos megkülönböztetés csökkentése, megszüntetése,  

  a megkülönböztetéstől mentes gondolkodás erősítése, 

 egyenlő bánásmód és az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a hátrányos helyzetű csoportok 
számára: 

 
- időskorú személyek,  
- fogyatékossággal élő emberek, 
- munkanélküli emberek, 
- munkába visszatérő személyek,  
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- pályakezdő fiatalok, 
- nők és munkahelyen foglalkoztatott kisgyermekes szülők,  
- mélyszegénységben élők és roma származású emberek,  
- alacsony iskolai végzettségű személyek. 

 

 Együttműködés és együttműködés összehangolása az esélyegyenlőség biztosítása érdekében   
- a közoktatási,  
- a foglalkoztatási 
- a közművelődési, 
- a szociális, 
- az egészségügyi, 
- más közszolgáltatási területen. 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve  
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 
szempontjából.  
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 Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

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

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

 a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI 
rendelet 

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

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

(továbbiakban: Flt.) 
 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény) 
 az egészségi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. 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. 
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglalt 
helyi esélyegyenlőségi programok intézkedései kapcsolódnak a következőkben felsorolt, EU és nemzeti 
szintű stratégiákhoz, ágazati politikához: EU 2020 stratégia, Nemzeti Reform Program, Nemzeti Társadalmi 
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Felzárkóztatási Stratégia „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia, Roma Integráció Évtizede 
Program, Nemzeti Ifjúsági Stratégia. 
 
 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 

Az Ekbtv. 31 §-a értelmében a helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készíteni a 
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok - különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a 
fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek és idősek csoportjára - oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, 
egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meg kell 
határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. 
Kiemelt figyelmet kell fordítani az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás 
követelményének érvényesülését segítő intézkedésekre. 
Figyelemmel kell lenni az oktatás-képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, az egyenlő esélyű 
hozzáférés biztosítására.  Biztosítani kell a közszolgáltatáshoz és az egészségügyi ellátáshoz való 
hozzáférést. Olyan intézkedéseket kell hozni, mely csökkenti a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci 
hátrányát, illetve javítják foglalkoztatási esélyeiket. 
Mindezek megvalósulását támogatnia kell a helyi önkormányzat által hozott döntéseknek. Erdőtelek 
Községi Önkormányzat képviselő-testülete e témát is érintő, törvényi előírások betartása mellett 
megalkotott szervezeti és működési szabályzata, helyi rendeletei, melyek a lakosság alapvető létfeltételeit, 
a település működését, az ehhez szükséges közszolgáltatások közvetlen igénybevételének lehetőségeit 
biztosítják. 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

 
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 

programokkal 

Erdőtelek Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló rendeletét 
2004. évben alkotta meg a képviselő-testület. Az előírások hatálya kiterjed Erdőtelek Község közigazgatási 
területére. A község közigazgatási területén területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt, 
építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és 
lebontani, elmozdítani, a rendeltetést megváltoztatni és ezekre hatósági engedélyt adni e rendelet 
rendelkezéseinek megfelelően lehet. A rendelet eredetileg tartalmazott a testület által megfogalmazott, a 
helyi viszonyokra figyelemmel lévő előírásokat, korlátozásokat,. Ezt azonban egy jogharmonizációs célú 
törvénymódosítás miatt hatályon kívül helyeztük.  A település településszerkezeti terve az Önkormányzat 
227/2003.(XI.06.) sz. határozatával megállapított településfejlesztési koncepción alapul. Az elfogadása óta a 
településrendezési eszközt jogharmonizációs céllal, valamint lokális jelleggel a piactér meghatározása, a 
szennyvíztisztító telep helyének meghatározása, valamint az ipari park területének kialakítása, valamint az 
iparterület bővítése, beépítési magasság, illetve műemléki környezet pontosítása miatt került módosításra.  
 

Erdőtelek Község Önkormányzata. 2017-ben normatív határozatával elfogadta Erdőtelek településképi 
arculati kézikönyvét, és megalkotta a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletet, amely 2017. 
december  1-jén hatályba lépett.  

Az arculati kézikönyv a település teljes közigazgatási területére vonatkozik ,  a szemléletformálást szolgálja, 
a település épített és természeti környezete minőségi formálásának fontos eszköze és egyben a 
településkép védelméről szóló rendelet megalapozó dokumentuma. A kézikönyvben – a településképi 
követelmények megalapozására – meghatározásra kerültek a település településkaraktert meghatározó 
településképi jellemzői, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészek arculati 
jellemzői és értékei, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatok, valamint a településképhez 
illeszkedő építészeti elemek. 
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A  településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet a  településképi arculati kézikönyv alapján 
készült, általa biztosítható a településkép védelme a településképi követelmények meghatározásával, 
önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer kialakításával, illetve a településkép-érvényesítési eszközök 
alkalmazásával. 

A településképi dokumentumok elektronikusan is megtekinthetők a www.erdotelek.hu portálon.  

2018-ban elindult a rendezési terv felülvizsgálata és új, a jelenleg hatályos szabályozásoknak megfelelő 
rendezési terv elkészítése. Ennek elkészültét követően lesz teljes a településrendezési eszközök tárháza. 

 
Az önkormányzat rendelkezik közoktatási fejlesztési tervvel, melyet a közoktatási feladatellátás változása 
miatt át kell dolgozni. 
Az önkormányzat kétévente felülvizsgálja a szociális szolgáltatástervezési koncepcióját, melyet a szociális 
kerekasztal ülésén minden évben tárgyal, illetve szükség esetén javaslattal él a fenntartó felé. 
A helyhatósági választások következő ciklusára, immár öt évre 2014-2019-ig határozta meg 
ciklusprogramját a testület, melyben figyelembe vette az eddig célokat, a folytatásra váró feladatokat, 
valamint az új elképzeléseket.  
A ciklusprogram alapja az éves fejlesztési elképzeléseknek, illetve orientációként szolgál a pályázati 
prioritások meghatározásánál. Tartalmazza az esélyegyenlőséget szolgáló fejlesztéseket, a csatorna-
beruházást, az óvoda felújítását, a belvízelvezetés rendszerének kialakítását, a piactér kialakítását, a 
foglalkoztatás helyzetének javítását, a civil szervezetekkel való kapcsolat kiépítését és fenntartását. 
 
Az önkormányzat feladatellátás nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok 
(igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás stb.) teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását 2013-
tól egy – az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő – általános jellegű támogatás biztosítja. 
Ezek figyelembevételével készül az önkormányzat költségvetési koncepciója. Ezek paraméterek határozzák 
meg az önkormányzati feladatellátást. 
 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 
Erdőtelek Község Önkormányzata az alábbi társulásoknak tagja:  

 REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás a társult települések 
hulladékgazdálkodási feladatát hivatott ellátni a hulladékbegyűjtéstől annak 
hasznosításáig. Ennek keretében szelektív hulladékgyűjtést is biztosítunk, illetve a 
lomtalanítást is rendszeresen elvégzik. Ugyancsak ezen társulás keretein belül zajlik 
pályázati források felhasználásával a felhagyott hulladéklerakók rekultiválása. 

 Hevesi Kistérség Többcélú Társulása abból a célból jött lére, hogy a kistérség lakossága 
az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jusson hozzá, és az 
Önkormányzatok ezen megállapodás keretében történő együttműködéssel minél 
teljesebb, forrásaik célszerű és optimális felhasználásával biztosítsák a mind magasabb 
szintű ellátást, közszolgáltatást és a településfejlesztést. Ennek keretében biztosítjuk az 
orvosi ügyeletet, illetve a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást, valamint a 
hulladékkezelési közszolgáltatást. 

 
 
Az önkormányzatok számára a társulások létrehozása, fenntartása azért célszerű, mert a társulások a 
kiegészítő állami támogatások igénybevételére jogosulttá válnak, mely a társulások részére a közösen 
fenntartott intézmények költségtakarékosabb működtetését eredményezik. Ugyanakkor ellát olyan 
kötelező önkormányzati feladatot is, amely településenkénti önálló megvalósítása aránytalanul nagy terhet 
róna az egyes önkormányzatokra. 
 
 

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

http://www.erdotelek.hu/


 14 

 

A helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését a Központi Statisztikai Hivatal, a TEIR – Az Országos 
Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, a polgármesteri 
hivatal adatbázisa, az önkormányzati intézmények, valamint helyi adatgyűjtés szolgálta. Az esélyegyenlőségi 
program készítésekor az országos adatbázisokban a 2017. évi adatok még teljeskörűen nem elérhetőek. 
Ezeket a két év múlva a felülvizsgálat során pótolni kell. 
 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

A mélyszegénység alatt azt a jelenséget érthetjük, amikor valaki vagy valakik tartósan a létminimum szintje 
alatt élnek, és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből a helyzetből, önerőből kitörjenek. 
Az országban közel négymillió ember él létminimum alatt, közel másfél millióan jövedelmi szegénységben, 
és kb. 1,2 millióan mélyszegénységben, más szóval nyomorban. Minden társadalom fokmérője, miképpen 
bánik a magára maradt emberekkel.  
A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági hátrányok, 
iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli deficitekben mutatkoznak meg, és súlyos megélhetési 
zavarokhoz vezetnek. A szegénység kialakulásának okai többek közt a rendszerváltást követően a 
munkahelyek megszűnésére, a munkanélküliségre, a munkaerő-piaci esélyek szűkülésére – nem kis részben 
az oktatás és képzés hiányosságaira - a jóléti ellátások által kezelni nem tudott egyéni, családi 
válsághelyzetekre, a megfelelő ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz történő hozzáférés hiányosságaira 
vezethetők vissza. 
A mélyszegénység hatása az alapvető létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülményekben, az 
érintettek egészségi állapotában is jelentkezik. A szegénység szempontjából meghatározó társadalmi 
jellemző a családok gyermekszáma, illetve a gyermekszegénység (szegények mintegy 30%-a 0–17 éves 
korosztályhoz tartozik), valamint a falusi lakókörnyezet (a szegények több mint fele községekben él). 
Ez az állapot az érintetteket nagyon gyorsan megbélyegzi és a társadalomból való kirekesztettségüket 
okozza. 
A társadalmi leszakadás meghatározó részben tehát a szegénységgel összefüggő körülményekből fakad. A 
szegregáció mértéke, a társadalmi élet jelentős területeiről való tömeges kizáródás súlyos társadalmi 
probléma. 
 
 
A roma népességre vonatkozó hivatalos adat kevés. Erdőtelken a népszámlálás során a lakosság 5-9 %-a 
vallotta magát roma származásúnak. (Hevesi kistérség ezen területére kimutatott adat). Valós becsült 
létszámuk megközelíti a település lakosságának 40 %-át. 
A településen élő roma népesség nagy része az általános normák szerint él  családi házas területeken, saját 
tulajdonú ingatlanban, 10-15 %-a albérlőként. (Egy kisebb csoport ingázó: pár hónapig itt él, majd 
elköltözik, s ez ismétlődik évente többször is). Klasszikus értelemben vett telepről nem beszélhetünk. 
A település minden  utcájában élnek, néhány utcára (Damjanich, Dózsa, Erkel, Rákóczi utca eleje, Kis utca, 
Vörösmarty vége) jellemző, hogy szinte csak romák lakják. 
Az idős generációra az alulképzettség jellemző. A fiatalabbak közül egyre többen végzik el a nyolc általános 
iskolát, többen szakképesítést szereznek, leérettségiznek. Részvételük a felsőoktatásban is megjelenik már. 
Önkormányzat kiemelten foglalkozik az itt élő roma lakosság foglalkoztatásának kérdésével. 
A közoktatási intézményekben nincs szegregáció. Az óvodában, iskolában az integráció, a segítségnyújtás 
határozza meg a pedagógiai munkát. 
A gyermekvédelmi ellátásnak, a széles körű szociális háló védelmi rendszerének köszönhetően 
diszkriminációnak minősíthető panasz nem érkezett az önkormányzathoz. 
 
A településen az életet, lakhatást, gyermek, időskorú, bántalmazott nő, vagy fogyatékkal élő személy 
ellátatlanságából eredő azonnali beavatkozást igénylő esélyegyenlőtlenségi probléma nincs. Ez 
természetesen nem jelentheti azt, hogy az önhibájukon kívül, vagy akár önhibájuk okán is szerény vagy 
szegényes körülmények között élőkre, elesettekre, bármi okból hátrányos helyzetben élőkre, az 
önkormányzat a kötelező, illetve önként vállalt feladatainak ellátása során fokozottan ne figyelne. 



 15 

 
Szólni kell az un. „bevándoroltak”-ról is. Ezek a jellemzően egyedülálló emberek, családok, akiknek 
többsége városokból kerül ide, miután lakásukat, munkahelyüket elveszítették. Jövedelmüket kizárólag az 
önkormányzat által folyósított ellátások jelentik. Beilleszkedésük nehezen megy, többségük a szó klasszikus 
értelmében vett mélyszegénységben él. 
Azonban a munkahelyek hiánya, az elhelyezkedési esélyek rohamos csökkenése a szerény körülmények 
között élő emberek, családok rohamos lecsúszásához vezet. 
 
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 
A lakosok szerény, körülmények között élnek. Az elmúlt évtizedekben kialakított otthonok fenntartása is 
nehéz. Biztató az a tendencia, hogy egyre magasabb a foglalkoztatottság, így ezek a terhek is könnyebben 
viselhetőek.  A megtakarításokkal nem rendelkező személyek, családok megélhetését, ha legalább egy 
személynek nincs munkahelye – a szociális ellátások, illetve a gyermekek után kapott ellátás biztosítja. 
Sajnálatos módon a fiatalok nem tudnak segíteni az idős szülőknek, éppen ellenkezőleg, a szülők segítik ki a 
fiatalokat.  Szomorú, hogy esetükben gyermekek utáni ellátás, illetve  a nyugdíj tűnik a legbiztosabb 
bevételi forrásnak. 
A lakosság pénzeszközökbe, értékpapírba fektetett megtakarításairól nincs adat. Az viszont az idősebbek 
elmondásaiból kitűnik, hogy ők, ha szerény mértékben is, de takarékoskodnak, gondolván arra, hogy egy 
haláleset a gyerekeiket a tragédián túl, anyagi megterheléssel ne sújtsa. Ugyanakkor a fiatalok körében is 
egyre jobban terjed az adójóváírást is jelentő nyugdíj-előtakarékossági megtakarítási forma. 
A településen a családok kevés kivétellel saját tulajdonú családi házban élnek. Néhány otthonban több 
generáció él együtt. A házak jövedelmi helyzettől, a tulajdonosok igényétől, igényességétől függően 
karbantartottak. A lakások kb. 70 %-a összkomfortos (villany, víz, gáz, telefon, internet). A település 
agrárjellege az SBS Kft megjelenésével  gyengült. 
Az önkormányzat adatbázisa szerint 1050 db különböző gépjármű van a lakosság tulajdonában. 
 
3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 
„A foglalkoztatás és a munkavégzés a mindenki számára biztosítandó esélyegyenlőség kulcselemei, s 
jelentősen hozzájárulnak a polgároknak a gazdasági, társadalmi és kulturális életben való teljes jogú 
részvételéhez. Ennek ellenére a foglalkoztatási és a munkaerőpiacon a hátrányos megkülönböztetés számos 
esetével találkozhatunk. 
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.) célja, hogy 
biztosítsa a munka és a foglalkoztatás szabad megválasztásához való jog gyakorlásának elősegítését, a 
foglalkoztatási feszültségek feloldását, valamint az álláskeresők támogatását. Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvény (Mötv.) 15 §-a szerint a helyi önkormányzat a feladat- és hatásköreinek 
ellátása során – törvényben meghatározott módon és mértékben – biztosítja a közfoglalkoztatási 
jogviszonyban lévő személyek feladatellátásba történő bevonását. 
A helyi önkormányzat az Flt. 8. §-a értelmében külön törvényben meghatározott foglalkoztatási 
feladatainak ellátása során 

 közfoglalkoztatást szervez, 

 figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását, 

 döntéseinek előkészítése, valamint végrehajtása során figyelembe veszi azok 
foglalkoztatáspolitikai követelményeit, 

 az állami foglalkoztatási szerv működési feltételeihez és fejlesztéséhez támogatást 
nyújt. 
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3.2.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint 

Év  

15-64 év közötti állandó népesség (fő) 
Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők 

száma (fő) 

Férfi                 
(TS 0803) 

Nő 
(TS 0804)         

Összesen Férfi (TS 0801) Nő (TS 0802) Összesen 

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

2012 1070 1122 2 192 201 18,8% 239 21,3% 440 20,1% 

2013 1061 1114 2 175 191 18,0% 218 19,6% 409 18,8% 

2014 1042 1101 2 143 162 15,5% 181 16,4% 343 16,0% 

2015 1049 1103 2 152 153 14,6% 176 16,0% 329 15,3% 

2016 1143 1088 2 231 145 12,7% 176 16,2% 321 14,4% 

2017 1 098 1 037 2 135 130 11,8% 177 17,1% 307 14,4% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
       

 
 
 
 
Ezek az adatok azt mutatják, hogy Erdőtelken 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. Az adatok tanúsága szerint az évek előrehaladásával a nők és férfiak körében is nőtt a 
nyilvántartott álláskeresők száma. A településen jelenleg nem tapasztalhatók olyan gazdasági folyamatok, 
amelyek az állástalanok számát csökkenthetnék, az SBS Kft mellett az önkormányzat a legfőbb foglalkoztató 
ideértve a közcélú foglalkoztatást is. 
Jellemző, hogy a férfiak és nők arányát nézve a női munkanélküliek aránya évekre visszamenőleg 
magasabb. Bár jelentősen nem csökken, mégis elmondhatjuk, hogy mind a nők, mind a férfiak esetében 
csökken az álláskeresők aránya. Ez a tendencia folytatódik, hiszen egyre nő a foglalkoztatottság országos 
szinten is, illetve a gazdasági is „fehéredik”, szinte mindenki be van jelentve, ha másként nem naponta.  
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3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint 

Regisztrált munkanélküliek/ 
nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen 

Fő 
összesen 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

444 410 348 331 330 269 

20 év alatti (TS 1002) 
Fő 15 7 17 12 31 13 

% 3,4% 1,7% 4,9% 3,6% 9,4% 4,8% 

20-24 év (TS 1003) 
Fő 86 77 61 60 52 45 

% 19,4% 18,8% 17,5% 18,1% 15,8% 16,7% 

25-29 év (TS 1004) 
Fő 50 53 58 54 50 36 

% 11,3% 12,9% 16,7% 16,3% 15,2% 13,4% 

30-34 év (TS 1005) 
Fő 41 42 36 34 35 32 

% 9,2% 10,2% 10,3% 10,3% 10,6% 11,9% 

35-39 év (TS 1006) 
Fő 60 54 41 31 27 21 

% 13,5% 13,2% 11,8% 9,4% 8,2% 7,8% 

40-44 év (TS 1007) 
Fő 64 55 42 42 42 31 

% 14,4% 13,4% 12,1% 12,7% 12,7% 11,5% 

45-49 év (TS 1008) 
Fő 53 56 33 35 35 30 

% 11,9% 13,7% 9,5% 10,6% 10,6% 11,2% 

50-54 év (TS 1009) 
Fő 49 35 32 28 26 29 

% 11,0% 8,5% 9,2% 8,5% 7,9% 10,8% 

55-59 év (TS 1010) 
Fő 23 28 24 23 22 19 

% 5,2% 6,8% 6,9% 6,9% 6,7% 7,1% 

59 év feletti (TS 1011) 
Fő 3 3 4 12 10 13 

% 0,7% 0,7% 1,1% 3,6% 3,0% 4,8% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
      

         
 

 

 

 

 

 

 



 18 

 
 

A regisztrált munkanélküliek korcsoportonkénti bontása, illetve idősoros változása rámutat arra, hogy a 
munkanélküliség a különböző korosztály tekintetében miként változik a településen. Az 51-55 éves 
korosztály tekintetében elmondhatjuk, hogy az ország más részeire is jellemzően, ez a korosztály talál 
legnehezebben munkát. 

Az álláskeresők számának lassú, de biztos csökkenése optimizmusra ad okot.  

 
 

3.2.3. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott 
álláskeresők száma és aránya nemek szerint 

Év  

180 napnál 
hosszabb ideje 

regisztrált 
munkanélküliek 
aránya (TS 1501) 

180 napon túli nyilvántartott 
álláskeresők száma nemek 

szerint 

Nők és férfiak aránya, a 180 
napon túli nyilvántartott 

álláskeresőkön belül 

% Férfi Nő Összesen Férfiak Nők 

2012 30 76 88 161 47,2% 54,7% 

2013 39 51 52 103 49,5% 50,5% 

2014 22 35 40 75 46,7% 53,3% 

2015 31 54 57 111 48,6% 51,4% 

2016 36 58 72 111 52,3% 64,9% 

2017 41 na.  na.  122 0,0% 0,0% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal 
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A táblázat arra mutat rá, hogy milyen arányban vannak a tartós munkanélküliek. Minél magasabb a tartós 

munkanélküliek számaránya, annál inkább szükséges a beavatkozások tervezése, figyelemmel a nemek 
közötti különbségre.  

A tartós munkanélküliek számában az utóbbi két évben stagnálás mutatkozik, összetételük nem változott 
jelentősen.  

3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma (A táblázat kitöltése 
és elemzése opcionális.) 

Év  

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

 

Férfi Nő Összesen Férfi Nő Összesen 

 Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

 2012 323 296 619 37 11,5% 34 11,5% 71 11,5% 
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2013 326 294 620 36 11,0% 23 7,8% 59 9,5% 

 2014 323 290 613 40 12,4% 26 9,0% 66 10,8% 

 2015 333 305 638 n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

 2016 333 303 636 n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

 2017 334 298 632 n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

 Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal 

        

 
 

A táblázat egy fontos munkaerő-piaci helyzetre, a pályakezdők helyzetére irányítja a 
figyelmet. A pályakezdők elhelyezkedési esélye a településen nagyon csekély, mert 
helyben kevés a munkahely. Amennyiben szerencséjük van, talán valamelyik gyárban, 
összeszerelő üzemben találnak munkát, vagy alkalmi munkavállalás keretében 
segédmunkásként helyezkednek el. Aki nem szerzett középfokú végzettséget vagy 
szakképesítést, hátrányos helyzetű munkavállalónak kell tekinteni. A nem megfelelő – 
alacsony vagy a munkáltatói igényektől eltérő – iskolai végzettség, szakképzettség az 
elhelyezkedést megnehezíti. Az utóbbi évben megfigyelhető a külföldi, jellemzően 
Németország, Anglia, Ausztria, mint munkavállalói úticél. 
3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

Év  

Legalább az általános iskola 8. 
évfolyamát elvégzett 15 éves és 
idősebb népesség, a megfelelő 

korúak százalékában   

Iskolai végzettséggel 
nem rendelkező 15 éves és idősebb 

népesség, a megfelelő korúak 
százalékában 

Férfi (TS 1601) Nő (TS 1602) Férfi Nő 

  % % % % 

2001 83,1% 68,8% 16,9% 31,2% 

2011 91,6% 82,2% 8,4% 17,8% 
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Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás 
 
 

  

 
 

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma iskolai végzettség szerint 

Év 

Regisztrált 
munkanélküliek/nyilvántartott 

álláskeresők száma összesen 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők megoszlása 
iskolai végzettség szerint 

8 általánosnál 
alacsonyabb végzettség 

(TS 0901) 

Általános iskolai 
végzettség (TS 0902) 

8 általánosnál 
magasabb iskolai 

végzettség (TS 0903) 

 Fő Fő % Fő % Fő % 

2012 440 51 11,6% 222 50,5% 167 38,0% 

2013 409 47 11,5% 207 50,6% 155 37,9% 

2014 343 41 12,0% 168 49,0% 133 38,8% 

2015 329 42 12,8% 166 50,5% 121 36,8% 

2016 321 41 12,8% 167 52,0% 113 35,2% 

2017 307 35 11,4% 167 54,4% 105 34,2% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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A településen az önkormányzati intézmények kötik magasabb iskolai végzettséghez egyes munkakörök 
betöltését. Létszám tekintetében ezek az intézmények kevés embert foglalkoztatnak.  

Továbbra is elmondható, hogy az alacsony iskolai végzettségűeknek nehezebb elhelyezkedniük a 
munkaerőpiacon. A 8 általánossal, vagy attól magasabb képzettséggel rendelkezők nagyobb eséllyel 
indulnak, a nyilvántartott álláskeresők számához viszonyítva arányuk csökken. 

3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők 
 

 Év 

Általános iskolai felnőttoktatásban 
tanulók száma 

(TS 3401) 

8. évfolyamot 
eredményesen befejezte a 

felnőttoktatásban 
(TS 3301) 

 

Fő Fő % 

 2012 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

 2013 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

 2014 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

 2015 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

 2016 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

 2017 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

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



 23 

 

Az alacsony iskolai végzettségűek elhelyezkedési esélyeinek növelése érdekében szervezte az oktatást a 
munkaügyi központ. Sajnos kevesen voltak azok, akik ténylegesen éltek ezzel a lehetőséggel, ezáltal növelve 
munkaerőpiaci lehetőségeiket. 

 

A felnőttoktatást a legalább 8 osztállyal rendelkező munkanélküliek számára szervezte, illetve szervezi a 
munkaügyi központ. Ennek keretében főként OKJ-s végzettséget biztosító képesítést szerezhetnek a 
résztvevők, de nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamokat is indítottak már. 

 

 

3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma 

év 
Közfoglalkoztatásban 

résztvevők 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 

2012 123 6% 85 13% 

2013 596 29% n.a. n.a. 

2014 948 47% n.a. n.a. 

2015 1226 60% n.a. n.a. 

2016 1220 61% n.a.  n.a. 

2017 263 13 % n.a. n.a. 

Forrás: Önkormányzat adatai 
 

A 2017. évi adatok nem jelentik a közfoglalkoztatás intenzitásának csökkenését. Hosszabb idejű 
foglalkoztatási programokban dolgoznak az emberek. A 2017. évet megelőzően jellemzően 3 hónapos 
foglalkoztatás volt, így ugyanazon emberek több alkalommal is foglalkoztatva voltak egy éven belül.  
Jelenleg a működő START Mintaprogram 1 éves foglalkoztatást biztosít márciustól következő év február 
végéig. Az intézményeknél foglalkoztatottak szintén 1 éves időtartamra  kerültek foglalkoztatásra, a többiek 
3,5-4 hónapos szerződéssel dolgoznak. 

 

 

 

 

 

 

3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú 
iskolában       

 Év 

Középfokú 
felnőttoktatásba

n résztvevők 
összesen 

Szakiskolai 
felnőttoktatásban  
résztvevők száma 

(TS 3501) 

Szakközépiskolai 
felnőttoktatásban 
résztvevők száma 

Gimnáziumi 
felnőttoktatásban 

résztvevők 

Középiskolai 
tanulók 
száma a 

felnőttoktatá
sban 

(TS 3601) 

Fő Fő % Fő % Fő % Fő 

2012 n.a. n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! n.a. 

2013 n.a. n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! n.a. 

2014 n.a. n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! n.a. 

2015 n.a. n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! n.a. 

2016 n.a. n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! n.a. 

2017 n.a. n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! n.a. 

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat 
(TÁKISZ) 
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A táblázat adati mutatják, hogy a közfoglalkoztatásban résztvevők száma évről-évre emelkedik. Jellemzően 
inkább a nők száma a magasabb. A közfoglalkoztatottak túlnyomó része a roma lakosság köréből kerül ki. 
Sokuk számára az önkormányzati foglalkoztatás biztosította a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 
további folyósításához szükséges 30 nap megszerzését. 

Mindenképp örvendetes az a tény, hogy ugrásszerűen megnőtt a közfoglalkoztatottak száma. Különösen a 
nők és alacsony végzettségűek számára jelent ez lehetőséget munkaviszony megszerzésére.  

 

A regisztrált vállalkozások, kiskereskedelmi üzletek, valamint vendéglátóhelyek számának változása jelzi a 
település helyi gazdasági potenciáljának alakulását, tendenciáit. Az állami szektorban (önkormányzati 
intézmények, állami fenntartású intézmények) összeírása és a köztisztviselői, közalkalmazotti létszámok 
alakulásának vizsgálatával kimutatható, mekkora szerepe van a helyi munkaerő foglalkoztatásában az állami 
szektornak. 

A kivetett és befizetett iparűzési adó szintén a település gazdasági helyzetének alakulását tükrözi, illetve ha 
a két mutató közt eltérés figyelhető meg, érdemes elgondolkodni az eltérés okán (a meglévő gazdasági 
kapacitások miért nem realizálják ténylegesen a prognosztizált bevételt). 

 

A foglalkoztatási programok száma és az azokban részt vevők létszáma a helyi munkaerő foglalkoztatási 
integrációjához esetlegesen hiányzó feltételek megteremtésére utal. Ez sajnos településünkön a 
közfoglalkoztatási programok kivételével nem releváns. 

 

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

év 

regisztrált 
vállalkozások 

száma a 
településen 

Kiskeresk
edelmi 
üzletek 
száma 

vendéglátó
helyek 
száma 

állami 
szektorban 

foglalkoztatott
ak száma 

kivetett 
iparűzési adó 

befizetett 
iparűzési adó 

működő 
foglalkoztat

ási 
programok 

száma 
helyben 

foglalkoztatá
si 

programokba
n részt vevők 

száma 

2008 181 31 8 82 22416006 24196204 1   51 

2009 187 33 10 
77 

25210387 22815409  1  62 

2010 169 32 10 
63 

25573501 24526199  1  54 

2011 178 33 9 
64 

32625073 29666917  1  119 

2012 172 31 8 
64 

39133190 23281718  1  123 

2013 184 29 11 
65 

36718615 21650312 1 160 

2014 199 26 10 
65 

49954567 48567392 1 120 

2015 220 27 10 
63 

73481135 42068155 1 176 

2016 221 28 10 
64 

36.804.298 35.012.296 1 107 

2017 223 28 9 
64 

391.331.90 36.559.225  1 115 

Forrás: TEIR, T-Star, önkormányzat adatai 

 

A regisztrált vállalkozások, kiskereskedelmi üzletek, valamint vendéglátóhelyek számának változása jelzi a 
település helyi gazdasági potenciáljának alakulását, tendenciáit. Látható, hogy a kereskedelmi egységek  és 
a vendéglátóhelyek száma is csökkenést mutat. 
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Az állami szektorban (önkormányzati intézmények)a köztisztviselői, közalkalmazotti létszámok alakulásának 
vizsgálatával kimutatható, mekkora szerepe van a helyi munkaerő foglalkoztatásában az állami szektornak. 
Elmondható, hogy az önkormányzatnál is érezhető az egyre nehezedő gazdasági körülmények hatása. A 
létszámok csökkenése a leépítéseknek köszönhető, melyet a költségmegtakarítás indokolt. 

A kivetett és befizetett iparűzési adó szintén a település gazdasági helyzetének alakulását tükrözi, illetve ha 
a két mutató közt eltérés figyelhető meg, érdemes elgondolkodni az eltérés okán (a meglévő gazdasági 
kapacitások miért nem realizálják ténylegesen a prognosztizált bevételt). 

Örvendetes tény, hogy az iparűzési adó bevételek emelkedtek, bár ebbe a csatornaberuházásban részt 
vevő kivitelezők nagy száma is szerepet játszott, illetve az önkormányzat 1 %-ról 1,5 %-ra emelte az adó 
mértékét. 

A foglalkoztatási programok száma és az azokban részt vevők létszáma a helyi munkaerő foglalkoztatási 
integrációjához esetlegesen hiányzó feltételek megteremtésére utal. Sajnos ez a program az önkormányzat 
közfoglalkoztatási programja, amelyben a munkanélküliek számára biztosít foglalkoztatási lehetőséget. El 
kell mondani azt is, hogy a munkanélküliek számának emelkedésével a foglalkoztatás időtartama is csökken, 
hogy minél több ember számára tudjuk biztosítani a munkaviszony megszerzését. 

Remélhetőleg a foglalkoztatottság növeléséhez, a vállalkozások számának emeléséhez vezet, ha 
megvalósul az önkormányzat által pályázott ipari park, ahol a betelepülő cégektől származó adóbevételekre 
is számíthatunk.  

 

 

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

  

elérhetőség 
átlagos 

ideje 
autóval 

autóbusz 
járatpárok 

száma 
munka-

napokon 

átlagos 
utazási idő 

autóbusszal 

vonat járatok 
átlagos száma 

munkanapokon 

átlagos utazási 
idő vonattal 

Kerékpár úton 
való 

megközelíthetőség 

átlagos 
utazási idő 
kerékpáron 

Legközelebbi 
centrum Heves 

 15 17   20 12  20 - - 

Megye-székhely 
Eger 

40  15 50 20 50     

Főváros  80 1  90   -  120     

Forrás: helyi autóbusz társaság, MÁV, önkormányzat adatai 

 

A település az M3 autópálya káli lehajtójától 8 km-re fekszik. Ennek nagy előnyét ki tudják használni a 
fővárosba ingázók. Főleg az építőiparban, szak- és segédmunkásként tudnak elhelyezkedni. Az autópálya 
jelentősen megkönnyíti a munkahely megközelíthetőségét. 

A környező nagyobb településekre (Eger, Heves) rendszeres autóbuszjáratok indulnak. A messzebb lévő 
munkahelyek különjáratot indítanak a munkavállalók beszállítására. Több esetben a dolgozók saját 
tulajdonú gépjárműveikkel szállítják a munkahelyre kollégáikat. 

 

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

  van/nincs Felsorolás 

fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő 
programok a településen 

nincs   

fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő 
programok a vonzásközpontban 

nincs   

az oktatásból a munkaerőpiacra való 
átmenetet megkönnyítő programok a 
településen 

nincs   

az oktatásból a munkaerőpiacra való nincs   
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átmenetet megkönnyítő programok a 
vonzásközpontban 

Forrás: helyi adatgyűjtés 
 

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

év 

fiatalok 
foglalkoztatását 

megkönnyítő 
programok a 
településen 

fiatalok 
foglalkoztatását 

megkönnyítő 
programok a 

vonzáskörzetben 

az oktatásból a 
munkaerőpiacra való 

átmenetet megkönnyítő 
programok a településen 

az oktatásból a 
munkaerőpiacra való 

átmenetet 
megkönnyítő 
programok a 

vonzáskörzetben 

férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő 

2008 0 0  na  na   0 0   na   na  

2009 0 0   na  na  0  0   na  na    

2010 0 0  na   na  0  0   na   na  

2011 0 0  na   na   0 0   na   na  

2012 0 0   na  na  0            0   na  na  

Forrás: helyi adatgyűjtés 

Ez a táblázat csak tájékoztató jellegű. Az előző HEP adatait tartalmazza, de változás azóta sem történt. 

A 3.2.12. és 3.2.13. adattáblák a településen élő fiatalok munkaerő-piaci lehetőségeiről gyűjtenek 
tájékoztató adatokat és segítenek feltérképezni a helyi lehetőségeket. 

Sajnos ez a lehetőség nem áll rendelkezésünkre helyben, illetve a vonzáskörzetből sincsenek erre 
vonatkozó adatok. 

 

3.2.14. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja – felnőttek 

  van/nincs Felsorolás 

felnőttképző programok a településen nincs   

felnőttképző programok a 
vonzásközpontban 

van 
Munkaügyi, cégek által szervezett OKJ 
tanfolyamok 

egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások a 
településen 

nincs   

egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások a 
vonzásközpontban 

van Munkaügyi hivatal Heves 

Helyi foglalkoztatási programok a 
településen 

van 
Közcélú foglalkoztatás, Önkormányzat 
intézményeinek közterület fenntartása 

Helyi foglalkoztatási programok a 
vonzásközpontban 

van KÖTIKOVIZIG 

Forrás: helyi adatgyűjtés 
   

 
A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyeit javítja a munkaügyi központ által szervezett képzések, illetve a 
beérkező igények alapján a munkaerő kiközvetítése. 
 

g) mélyszegénységben élők és romák2 települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben 
történő foglalkoztatása 

                                                           
2 Azt a személyt tekintjük romának, aki annak vallja magát. Valamely nemzetiségi csoporthoz tartozás (roma származás) vállalása és kinyilvánítása az 
egyén kizárólagos és elidegeníthetetlen joga, ezért a kisebbségi csoporthoz tartozás kérdésében nyilatkozatra senki sem kötelezhető, kivétel, 
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A szegénység és mélyszegénység fogalmát az alábbiak szerint határozzák meg: 

A szegénységgel és társadalmi kirekesztődéssel kapcsolatos mutatószámok listáját 2001-ben határozta meg 
az Európai Unió, e szerint Európában szegénynek számítanak a medián jövedelmek 60%-ánál kevesebből 
élők. Ennek megfelelően a szegénységben élő, meghatározásánál a háztartások összes nettó jövedelmét 
kell figyelembe venni úgy, hogy minden egyes háztartástag munkából, társadalmi juttatásból, illetve 
vagyonból származó jövedelmét összegezni kell, majd csökkenteni szükséges a fizetendő adókkal és 
járulékokkal. A KSH 2011. évi felvételéből származó kimutatása szerint a szegénységi küszöb forintban 
kifejezve alig haladta meg a nettó 62.000 Ft-ot. A mélyszegénységgel sújtottak közé azokat sorolják, akiknek 
különösen alacsony, a medián jövedelmek 40%-a alatti a jövedelme. 

Ez alapján vizsgálható, hogy milyen arányban foglalkoztattak mélyszegénységben élőket - valamint 
önkéntes nyilatkozatok megléte esetén romákat - a települési önkormányzat saját fenntartású 
intézményeiben az egyes években. Ez a foglalkoztatás egy főt érint. 

Ezek az adatok az önkormányzatnál tényleges foglalkoztatási jogviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban 
állókat tartalmazza. Nem szerepelnek benne a közfoglalkoztatás keretében alkalmazott dolgozók, akik az 
önkormányzatnál vagy intézményeinél látnak el időszakos feladatokat. 

 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

A foglalkozási diszkrimináció elsősorban a munkahelyi felvételnél, másodsorban az elbocsátásoknál érezteti 
hatását. A foglalkozási diszkrimináció mértéke és a munkaerő-piaci státusz között erős összefüggés 
található. A nem foglalkoztatottak csoportja (munkanélküliek és inaktívak együtt) és azokon belül a roma 
származású nem foglalkoztatottak szenvedték el legnagyobb valószínűséggel a hátrányos 
megkülönböztetést eddigi életútjuk során. 

Településünkön foglalkoztatási diszkrimináció miatt még panasz nem érkezett, eljárás nem indult. Az 
önkormányzati intézményeknél betöltött állások képesítési előírásait jogszabályok határozzák meg, amely 
jelentősen behatárolja a kiválasztás rendszerét. Ennek tilalmát az önkormányzat korábban elfogadott 
esélyegyenlőségi terve is hangsúlyozza. 

A munkanélküliek alkalmazása során – mint azt a korábbi táblázat adatai is tükrözik – nagyobb arányú a 
roma, mint a nem roma származásúak alkalmazása. 

 

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

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

Év 
15-64 év közötti állandó 

népesség száma 
(TS 0803 és TS 0804 összesen) 

Álláskeresési segélyben 
részesülők (fő) - (TS 1101) 

Álláskeresési segélyben 
részesülők % 

2012 2 192 17 0,8% 

2013 2 175 16 0,7% 

2014 2 143 120 5,6% 

2015 2 152 4 0,2% 

2016 2 325 6 0,3% 

2017 2 135 5 0,2% 

                                                                                                                                                                                                 
amennyiben a törvény vagy a végrehajtására kiadott jogszabály valamely nemzetiségi jog gyakorlását az egyén nyilatkozatához köti (ld. a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 11. § (1)-(3) bekezdését). 
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Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
  

 
 

A munkanélküliek száma magasabb, mint az ellátottak száma, ami azt jelenti, hogy nem minden 
munkanélküli jár utána annak, hogy ellátásban részesüljön. Sok esetben fel kell hívni a figyelmüket, hogy 
jelentkezzenek a Munkaügyi Központban, hogy valamilyen ellátást kaphassanak, vagy legalább regisztrált 
munkanélküliek legyenek. 

 

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált 
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma  

Év 

Regisztrált 
munkanélküliek/nyil-

vántartott álláskeresők 
száma 

(TS 1301) 

Álláskeresési járadékra 
jogosultak (TS 1201) 

Fő Fő % 

2012 440 17 3,9% 

2013 409 15 3,7% 

2014 343 30 8,7% 

2015 329 23 7,0% 

2016 321 17 5,3% 

2017 307 10 3,3% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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2015. március 1. napjától kezdődően a munkanélküliekkel történő ellátásokat a Járási Hivatal kezeli, az ő 
hatásköre a segélyek megállapítása. 

Munkaerő-piaci szolgáltatások 

Az Flt. III. fejezete rögzíti a munkaerő-piaci szolgáltatások és foglalkoztatást elősegítő támogatásokat. 

Az állami foglalkoztatási szerv és az állami felnőttképzési intézmény által nyújtott szolgáltatások a 
következők: 

a) munkaerőpiaci és foglalkozási információ nyújtása, 

b) munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás, 

c) munkaközvetítés. 

 

Álláskeresők támogatása 

A támogatott képzésben részesíthető személyek körét és a képzési támogatásként adható juttatásokat az 
Flt. 14. §-a rögzíti. 

A hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatásának bővítését szolgáló támogatások nyújthatók az Flt. 16. §-
a alapján a munkaadó részére a törvényben rögzített feltételek esetén. 

Az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás nyújtható az Flt. 17. §-a szerint a legalább három 
hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántartott, vagy rehabilitációs járadékban részesülő 
magánszemélyek számára, legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér 
(minimálbér) összegéig terjedő vissza nem térítendő formában, pályázati eljárás keretében. 

A munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés támogatásáról az Flt. 18. §-a rendelkezik, eszerint pályázati 
eljárás keretében, vissza nem térítendő munkahelyteremtő támogatás nyújtható a munkavállalók 
létszámának növelésével tartós foglalkoztatást biztosító munkáltató. 

Az álláskeresők ellátására vonatkozóan az Flt. 25. §-a szerint álláskeresési járadék folyósítható annak az 
álláskereső személynek, aki megfelel a törvény e rendelkezése szerinti feltételeknek. 

Az Flt. 30. §-a szerint az álláskereső kérelmére nyugdíj előtti álláskeresési támogatást kell megállapítani a 
jogszabályban rögzített feltételek esetén. 

Az álláskereső részére járó álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával, valamint a 
munkahelykereséssel kapcsolatos helyközi utazási költségtérítés állapítható meg az Flt. 32. §-a szerint. 

A helyzetelemzés során jellemző,  a településen  állandó és emelkedő jelenség a munkanélküliség. 
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3.3.3. számú táblázat - Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segélyben, egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatásban, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma 

Év 

Rendszeres szociális segélyben 
részesített regisztrált munkanélküliek 
száma (negyedévek átlaga) - TS 1401 

 
(2015. február 28-tól az ellátás 

megszűnt, vagy külön vált EGYT-re és 
FHT-ra) 

Egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatásban 

részesülők átlagos száma 2015. márc. 
1-től érvényes módszertan szerint 

(TS 5401) 
  

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesítettek átlagos havi 
száma (2015. március 01-től az ellátásra 

való jogosultság megváltozott) 

Fő Fő 15-64 évesek %-ában Fő Munkanélküliek %-ában 

2012 193   8,80%   0,00% 

2013 151   6,94%   0,00% 

2014 115   5,37%   0,00% 

2015 178 4 8,27%   0,00% 

2016 192 7 8,26%   0,00% 

2017 152  3 7,12%   0,00% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 

    

 
 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 
E fejezet célja lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezése, 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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3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 

Év 

 
Lakásállomány 

(db) 
(TS 4201) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

Bérlakás 
állomány 

(db) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

Szociális 
lakásállomány 

(db) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

Egyéb 
lakáscélra 
használt 

nem 
lakáscélú 

ingatlanok 
(db) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

2012 1365 8 7 0 0 0 0 0 

2013 1372 n.a. 5 0 0 0 0 0 

2014 1372 n.a. 5 0 0 0 0 0 

2015 1372 n.a. 5 0 0 0 0 0 

2016 1372 n.a. 4 0 0 0 0 0 

2017 1 372 n.a. 4 0 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, 
önkormányzati adatok 

       
A táblázatban a bérlakás alatt az önkormányzati szolgálati lakások számát értjük. 
 
Az önkormányzati törvény az önkormányzatok ellátandó feladatai között rögzíti a lakás (és helyiség) 
gazdálkodást. A törvény rögzíti az önkormányzatok számára a hajléktalanság megelőzésének, és a 
területükön hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának kötelezettségét 2013. január 1-
jétől.3 

A táblázat adataiból is látszik, hogy a lakásállomány stagnál. Új lakás építéséről szinte egyáltalán nem 
beszélhetünk. Az önkormányzati bérlakások az egészségügyi dolgozók, fegyveres testületek dolgozóinak 
elhelyezésére szolgálnak.  Hajléktalanság problémáját, veszélyeztetett lakhatási helyzetet nem kell 
kezelnünk. Szociális lakásállománnyal nem rendelkezünk. 

A lakosok saját tulajdonú családi házakban élnek. A lakások kb. 10 %-a áll üresen. A lakók kihalnak, az 
örökösök a házak csak kevés hányadát szeretnék megtartani, a többségük értékesíteni szeretné. Ez szinte 
lehetetlen, annak ellenére, hogy az ingatlan árak nagyon alacsonyak. A régóta üresen álló házak némelyike 
már romos állapotban van, azok értékesítése legfeljebb telekáron lehetséges. 

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, 
vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez 
nyújtott hozzájárulás volt.  

 

3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési 
támogatásban részesülők száma 

Év 
Lakásfenntartási 

támogatásban részesített 
személyek száma (TS 6001) 

Adósságcsökkentési 
támogatásban részesítettek 

száma (TS 6101) 

2012 375 0 

2013 357 0 

2014 414 0 

2015 373 n.a. 

2016 0 n.a. 

2017 0 n.a. 

                                                           
3 Éves jelentés a lakhatási szegénységről, 2011. Habitat for Humanity Magyarország, 2012. június 
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Forrás: TeIR, KSH Tstar 
  

A számok alapján elmondhatjuk, hogy a lakásfenntartási támogatásban részesülők száma folyamatosan 
nőtt. Az ugrásszerű emelkedést a 2012. évben történt jogszabályváltozás okozta, amikor a jogosultságnál 
figyelembe vehető jövedelemhatárt fölemelte. 

2015-től kifutó jelleggel megszűnt 
a lakásfenntartási támogatás, helyette az önkormányzati segély hatékonyabb, célzottabb támogatási formái 
kerültek bevezetésre.  

A polgármesteri hatáskörben lévő települési támogatás lehetőséget ad arra, hogy az átmeneti 
lakásfenntartási gondok esetében támogatást kapjon az érintett. 

A polgármesteri hivatal az elmúlt időszakban több személy esetében nyújtott jogi segítséget abban, hogy a 
lakását a Nemzeti Eszközkezelő átvegye, s ne kerüljenek az utcára annak lakói.  

 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 
Településünkön szegregátumban, telepen nem élnek emberek. 

 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 
b) a fogorvosi alapellátásról, 
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 
d) a védőnői ellátásról, 
e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 
 
A települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében gondoskodik  
a) a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról, 
b) biztosítja a rovarok és rágcsálók irtását, 
c) folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi helyzetének alakulását és ennek 
esetleges romlása esetén – lehetőségeihez képest – saját hatáskörben intézkedik, vagy a hatáskörrel 
rendelkező és illetékes hatóságnál kezdeményezi a szükséges intézkedések meghozatalát, 
d) együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai színterekre irányuló 
egészségfejlesztési tevékenységekben, valamint támogatja és aktívan kezdeményezi ezeket. 
 
A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják. 
A Szt. értelmében a személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és szakosított 
ellátásokat. 
Szociális alapszolgáltatások: falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés,házi segítségnyújtás, 
családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató szolgáltatás, utcai 
szociális munka, nappali ellátás. 
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Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások: az ápolást, gondozást nyújtó intézmény, a 
rehabilitációs intézmény, a lakóotthon, az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, az egyéb speciális 
szociális intézmény. 
Az Ebktv. rendelkezése értelmében az egyenlő bánásmód követelményét érvényesíteni kell a 
társadalombiztosítási rendszerekből finanszírozott, továbbá a szociális, illetve gyermekvédelmi pénzbeli és 
természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénylése és biztosítása, a 
betegségmegelőző programokban és a szűrővizsgálatokon való részvétel, a gyógyító-megelőző ellátás, a 
tartózkodás céljára szolgáló helyiségek használata, az élelmezési és egyéb szükségletek kielégítése során. 
Az egyenlő bánásmódhoz való jog magában foglalja különösen az azonos egészségügyi intézmények 
használatának, az ugyanolyan színvonalú és hatékony, illetőleg nem magasabb kockázattal járó 
gyógykezelésben, valamint betegségmegelőző programokban (szűrővizsgálatokban) való részvétel jogát. 
 
A fenti jogszabályok mentén mutatják be az alábbi táblázatok a település ellátottságát. 
 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés 

 

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

Év 

Felnőttek és gyermekek 
részére szervezett 

háziorvosi szolgálatok 
száma 

(TS 4401) 

Csak felnőttek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgáltatások száma 

(TS 4301) 

A házi gyermekorvosok által 
ellátott szolgálatok száma 

(TS 4501) 

2012 0 2 1 

2013 2 0 0 

2014 2 0 0 

2015 2 0 0 

2016 2 0 0 

2017 2 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
  2013-tól megszűnt a gyermekorvosi körzet, mivel a megüresedett körzetet nem sikerült betölteni, így az 

önkormányzat ettől kezdődően két vegyes háziorvosi körzeten keresztül biztosítja az alapellátást.  

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

Év 
Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

(TS 5601) 

2012 113 

2013 251 

2014 133 

2015 171 

2016 169 

2017 194 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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Ez az adat szintén az egészségügyi ellátás egyik fontos mutatója, amely esélyegyenlőségi szempontból 
jelentős. A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személyek részére – egészségi állapota megőrzéséhez és 
helyreállításához – az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kompenzálását célzó 
hozzájárulás. 
 

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 

év 
ápolási díjban részesítettek 

száma 

2008 11 

2009 13 

2010 15 

2011 14 

2012 16 

2013 18 

2014 25 

2015 55 

2016 54 

2017 44 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
  

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

 

Szociális alapszolgáltatás: (étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, nappali ellátás) az önkormányzat 
rendeletben szabályozza, illetve a gondozási központon keresztül biztosítja. 

Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátásokat nyújtó intézmény (ápolást, gondozást nyújtó 
intézmény, rehabilitációs intézmény, lakóotthon, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény és egyéb speciális 
ellátást nyújtó intézmény) a településen nincs. 

Az orvosi rendelő épületei nem akadálymentesítettek. 

A településen célzott korosztály számára kétévente Egerben rendszeresen van mammográfiai 
szűrővizsgálat, melyet az érintettek igénybe is vesznek. 
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A kisgyermekek és iskoláskorú gyermekek számára kötelező szűrővizsgálatok védőnő, háziorvos, gyógy-
testnevelő és fejlesztő gyógypedagógus bevonásával rendszeresen megtörténik. A 0-2 éves korú gyermekek 
évenkénti státusz vizsgálata védőnő, orvos bevonásával, az iskoláskorú gyermekek (2-4-6 évfolyam) 
kötelező szűrővizsgálata védőnő, orvos bevonásával, az iskolai gyógytestnevelésbe sorolás védőnő, orvos, 
gyógypedagógus bevonásával történik. 

Az önkormányzat a közétkeztetést a településen saját konyhával oldja meg. A konyha nyújt ellátást az 
óvodai, iskolai napközis, szociális étkeztetést igénylők számára. Továbbá a településen élők közül bárki 
igénybe veheti a szolgáltatást. A térítési díjakat az önkormányzat ennek megfelelően kategóriákba sorolta. 
A konyha épülete akadálymentesített. Házi segítségnyújtásban, valamint mentális segítségnyújtásban 
összesen 27 fő részesül. Szociális étkeztetés keretében jelenleg 90 fő ellátott kap napi rendszerességgel 
meleg ebédet.  

Mivel a konyhában naponta, minden korcsoport számára csak egyfajta ebéd készül, ezért fokozottan kell 
figyelni az egészséges táplálkozásra.  

Elmondható, hogy az egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés mindenki számára 
elérhető. E tekintetben hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelmények megsértése a 
szolgáltatások nyújtásakor senkit nem érhet.  Néhány esetben kellett felhívni a figyelmet arra a 
lehetőségre, hogy vegyék igénybe legalább a szociális étkeztetést, mert csak így jutottak rendszeres meleg 
ételhez. Többeknek fizikai állapota, betegsége miatt a főzés nehezére esik. Némely esetben hanyagsága 
miatt a főzéssel nem foglalkozó, elhanyagolt, alkoholizáló személyről beszélhetünk. Őket igyekeznek a 
szociális munkával foglalkozók feltérképezni. 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés 

Az egészséges életmód szerves része a sportolás is. A településen nincs sportcsarnok, az iskola épülete 
mellett található a futballpálya, melyen az iskolai tornaórák megtarthatóak. Az óvodában külön tornaszoba 
van. Úszásoktatásra a gyerekek Kálba járnak. A községi sportélethez biztosított a futballpálya, melyen a 
település futballcsapatának mérkőzései zajlanak.  
A sportoláshoz, a sportprogramokhoz való hozzáférés a helyi körülményeket figyelembe véve, a település 
minden lakója számára elérhető.  

 

 
3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

Erdőtelek község képviselő-testülete évente egy alkalommal nyilvános ülés keretében közmeghallgatást 
tart. A nyilvános ülésre, a napirend érintettjei, a civilszervezetek meghívást kapnak. A település lakossága a 
hirdetőtáblákra kifüggesztett meghívóból értesül az ülések időpontjáról, napirendjéről. 
 
A civil szervezetek, csoportok rendszeres üléseinek, próbáinak a Művelődési Ház ad otthont, ahol 
rendezvényeiket is megszervezhetik. Azok számára, akiknek otthonában nincs internet hozzáférés szintén a 
könyvtárban vehetik igénybe ezt a szolgáltatást. A könyvtár használatát az önkormányzat ingyenesen 
biztosítja. Szintén ingyenesen tájékozódhatnak a helyi lakosok az önkormányzat lapjából, a Kisbíróból, 
valamint Erdőtelek Község Honlapjáról tájékozódhatnak a település életét érintő kérdésekről, hírekről. 
Minden szeptemberben falunapot tartunk, mely több mint tíz éves hagyományra tekint vissza. A 
rendezvényen a település teljes lakossága, valamint az elszármazottak is részt vesznek. Ugyancsak 
hagyomány már a 2015-től minden évben megrendezett „Kastély nap”, ahol minden korosztály számára 
egész napos szórakoztató programot biztosít az önkormányzat a Butler kastély területén. 
 
A településen tényleges etnikai konfliktusokról nem beszélhetünk. Minden közösségi rendezvény nyilvános, 
ugyanakkor a nemzetiségi önkormányzat is tart romanapot, majálist, amelyre a belépés etnikai 
hovatartozástól függetlenül mindenki számára biztosított. nem léteznek, azok kezelésére nincs szükség. 
 
A helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásairól alapvetően a közoktatási intézményeknél beszélhetünk. A 
Szülői Munkaközösség tagjai kiveszik részüket az óvodai-iskolai adománygyűjtési akciókban, önkéntes 
munkákban. Ugyancsak az adománygyűjtésbe kapcsolódik be a katolikus egyház keretein belül működő 
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karitász, amely a rászoruló családok részére juttatja el az adományozott ruházati és 
élelmiszeradományokat. 
 

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

 

A nemzetiségi önkormányzat együttműködését az állami és a helyi önkormányzati szervekkel a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 79-86. §-ai rögzítik. 
A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére - annak székhelyén - biztosítja az 
önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos 
végrehajtási feladatok ellátásáról. 
A roma nemzetiségi önkormányzat és a települési önkormányzat között együttműködési megállapodás jött 
létre, melyben szabályozzák az együttműködés kérdéseit, gazdálkodásának szabályait. Az elnökük az ülések 
állandó meghívottja, képviselőjük van a szociális bizottságban, valamint minden olyan kérdésben, mely a 
nemzetiséget is érinti önkormányzatuk véleményezi az előterjesztés anyagát. Ezen túlmenően eseti 
jelleggel, egy adott kérdés, probléma megoldásába is bevonásra kerülnek, illetve volt már közös 
pályázatunk is. 
 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

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

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

az eladósodás megelőzése, kezelése figyelemfelhívás, tájékoztatás a lakásfenntartási 
támogatás igénybevételének lehetőségéről az 
önkormányzatnál (közművek kikapcsolása 
elkerülése érdekében), 
figyelemfelhívás az indokolatlan és nehezen 
nyomon követhető különböző hitelek felvétele 
ügyében  

hátrányos helyzetű csoportok munkaerő piaci 
helyzetének javítása 

képzési programokhoz juttatás, képesítés 
megszerzése a munkaügyi központok bevonásával 
az elhelyezkedés esélyének növelése érdekében 

közcélú foglalkoztatottak létszámának emelése az önkormányzat törekvései a foglalkoztatás terén, 
civil szervezetek, külső partnerek bevonása a 
foglalkoztatásba 

alacsony iskolai végzettségű, szakképzetlen nők 
számának csökkentése 

felnőttképzési programok, tanfolyamok, alapvetően 
a 8 osztály elvégzése 
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

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

 
E fejezet leírásakor felhasználjuk a település bemutatása során elemzett demográfiai táblákat. A 
demográfiai táblák alapadatokat szolgáltatnak a településen élő gyerekek száma, életkori megoszlása, stb. 
vonatkozásában. Ezt követi a gyerekek helyzetének részletesebb elemzése, melyet a rendeleti 
szabályozónak megfelelően az a), b), c), d), e) pontokban megadott szempontok szerint készítettünk el. 

A gyermekek helyzetének elemzéséhez kapcsolódó definíciók és szabályozás: 

Veszélyeztetettség: olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás, mulasztás vagy 
körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését 
gátolja vagy akadályozza (Gyvt. 5. § n) pont) 

A védelembe vétel a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés. A kialakult 
veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermek védelembe vétele a gyermekjóléti szolgáltatás 
feladata. Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások 
önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy 
segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a települési önkormányzat 
jegyzője a gyermeket védelembe veszi (Gyvt. 68. § (1) bekezdés). 

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének 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 Gyvt-ben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. 

Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált 
gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:  

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

b) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők 
bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény igénylésekor aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott 
személy,  

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a 
településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben 
vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol 
korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.  

 

Halmozottan hátrányos helyzetű  

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki 
esetében meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll,  

b) a nevelésbe vett gyermek,  

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.  

A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával egyidejűleg, 
kérelemre - külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal egyező 
időtartamra - megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos 
helyzetének fennállását.  
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A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultság megállapítását követően is kérelmezhető.  

A jegyző összesíti a települési önkormányzat illetékességi területén a hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek és tanulók számát és az ily módon előállított statisztikai adatokat minden év október 
31-ig megküldi az illetékes kormányhivatal részére (Nktvr. 27-29. §)4 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: A jogosult gyermek számára a települési önkormányzat jegyzője 
a Gyvt-ben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot 
állapít meg. (Gyvt. 18. § (1) a) A jogosultság megállapítása során sor kerül a jövedelmi és vagyoni helyzet 
vizsgálatára a Gyvt. 19. §-a szerint. 

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás: A támogatásra az rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles és   

 

1. nyugellátásban, 

2. korhatár előtti ellátásban, 

3. szolgálati járandóságban, 

4. balettművészeti életjáradékban, 

5. átmeneti bányászjáradékban, 

6. időskorúak járadékában vagy 

7. olyan ellátásban 

részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá 
tartozik. (Gyvt. 20/B. § (1)) 

Kedvezményes gyermek-étkeztetés: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása esetén a 
gyermek jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételére. 

2016-tól az ingyenes iskola- óvodai étkeztetésben részt vevő számának ugrásszerú növekedése várható, 
tekintettel arra, hogy az országgyűlés kibővítette a kedvezményre jogosultak körét. Igy a fenti adatsorból 
pontos információk nem vonhatók le, tekintettel arra, hogy a Kormány általános célkitűzése, hogy minden 
oktatási intézménybe járó gyermek ingyenes étkezést kapjon 2020-ig.  

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt) 
21/C.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés 
keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és 
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére 
ingyenesen biztosítja, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen 
biztosíthatja. A Gyvt. 21/C.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint a települési önkormányzat a szünidei 
gyermekétkeztetést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére a) a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben 
részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának 
időtartama alatt valamennyi munkanapon, b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára ba) a nyári 
szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon, 
bb) az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet 
időtartamára eső valamennyi munkanapon köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes 
képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani. A gyermekek 
napközbeni ellátásáról 

Megemlítendő továbbá, hogy a Kormány államosította a tankönyvellátást, mely keretében felmenő 
rendszerben 2018-ig minden gyermek ingyen tankönyvben részesül, tehermentesítve ezzel a szülőket. 

Óvodáztatási támogatás: Az óvodáztatási támogatás 2015 évtől megszűnt. 

Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek a településen nem élnek 

2013. január 1-jétől a szociális és gyámügyi hatáskörök áthelyezésre kerültek a járási hivatalokhoz, ígyaz 
iskoláztatási támogatás felfüggesztése  számáról nincs információnk. 
 
 

                                                           
4 Iskolaszolga, XXIII. 3., 2012. november 
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4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú 
gyermekek száma 

Év 

Védelembe vett kiskorú 
gyermekek száma december 

31-én 
(TS 3001) 

Veszélyeztetett kiskorú gyermekek 
száma december 31-én (TS 3101) 

2012 9 119 

2013 14 102 

2014 19 135 

2015 20 67 

2016 7 65 

2017 18 63 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
  

 

 
 

Amennyiben a kiskorú gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődése bármely ok folytán veszélybe 
kerül, a települési önkormányzat jegyzője védelembe veszi a gyermeket. Erdőtelken működik Gyermekjóléti 
Szolgálat kistérségi társulási formában látja el feladatát, képviselője a településen élő, azt jól ismerő, helyi 
lakos. Jó és szoros kapcsolatot ápol a jegyzővel, családokkal és az oktatási intézményekkel, orvosokkal, 
védőnőkkel, a jelzőrendszer tagjaival. 

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, a 
veszélyeztetettségének megelőzésére, megszűntetésére szolgál. 

A gyermekek védelmét: 
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- pénzbeli és természetbeni ellátások, 

- személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások, 

- személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások, 

- gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések, 

- az ellátások, intézkedések megtételének ellenőrzése, adatok kezelése 

szolgálja. 

A fenti táblázat adataiból látható, hogy a településen hogyan alakult az elmúlt öt évben a védelembe vett 
és veszélyeztetett gyermekek száma. 

A korábbi években inkább iskolai hiányzás miatt volt szükség a védelembevételre, a jelenlegi helyzetben 
már felmerülő probléma a családok megélhetése, ez családi konfliktusokhoz vezet, és felmerül a gyermekek 
elhanyagoltsága is. 

A környezet és a szakemberek odafigyelése, a jelzőrendszer azonnali, több lábon álló működésének szinten 
tartása, javítása elengedhetetlen. Elmondható, hogy a lakosság létszámához képest nem magas a 
védelembe vett gyermekek száma. 

A védelembe vett gyermekek száma nem csökkent jelentősen, de eredmény, hogy a veszélyeztetett 
kiskorúk számában határozott javulást könyvelhetünk el. Ettől függetlenül továbbra is figyelni kell a 
jelzőrendszer összehangolására, működésére. 

 

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesítettek évi átlagos száma 

Év 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesítettek évi átlagos száma (TS 5801) 

2012 514 

2013 484 

2014 488 

2015 448 

2016 447 

2017 455 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
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Az adatok alapján megállapítható, hogy hat év távlatában, hogyan emelkedett a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma. Ez az ellátási forma a nyugdíjminimumhoz 
viszonyított egy főre eső havi jövedelem összege és a vagyoni helyzet függvényében állapítható meg. 
Kiegészítő és rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményben akkor részesülhet a gyermeket nevelő család, ha 
időszakosan létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül. 
Mint látható a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma folyamatosan nő. Ez is 
annak bizonyítéka, hogy a családok egyre nehezebben viselik a kevesebb jövedelemből az egyre növekvő 
kiadások rendezését. 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény a szociálisan rászoruló kiskorúak vagy közoktatási intézményben 
tanuló nagykorúak anyagi támogatása. 

Ennek formái: 

- gyermekétkeztetés normatív kedvezmény, 

- pénzbeli támogatás,  

4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma (A táblázat kitöltése és 
elemzése opcionális.) 

Év 

 Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma óvoda 

Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma iskola 1-
8. évfolyam 

50 százalékos 
mértékű 

kedvezményes 
étkezésre 
jogosultak 

száma 1-13. 
évfolyam 

 Ingyenes 
tankönyv-
ellátásban 
részesülők 

száma 

Óvodáztatási 
támogatásban 

részesülők 
száma  

Nyári 
étkeztetésben 

részesülők 
száma 

2012 78 121 0 212 39 n.a. 

2013 72 117 0 277 40 n.a. 

2014 87 142 0 343 43 n.a. 

2015 91 139 0 306 66 n.a. 
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- külön jogszabály szerint egyéb kedvezmény. 

Gyermek jogán járó helyi juttatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, valamint a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás. 

Rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény odaítélésére nem került sor. 

Ez a juttatási forma is a rendszeres gyermekvédelmi támogatások jogosultságához kötődik. Az étkeztetést 
konzerv formájában biztosítottuk. A táblázat tanúsága szerint feltűnő, hogy a nyári étkeztetésben részesülő 
gyermekek száma 2011. évben nulla. Ennek valódi oka az, hogy 2011. évben már nem volt ingyenes a nyári 
étkeztetés. Miután térítési díjat kellett fizetni érte, azt a szülők nem vállalták. 

A szünidei étkeztetés bevezetésével jelentősen megnőtt a rendszeresen étkező gyermekek száma, mellyel 
nem csak az óvodás gyermekek részére biztosítjuk a napi egyszeri meleg étkezést. 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 
Szegregált, telepszerű lakókörnyezet településünkön nincs. 
 

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

 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

Év 
Betöltött védőnői álláshelyek 

száma 
(TS 3201) 

Egy védőnőre jutó gyermekek 
száma 

2012 2 104 

2013 2 407 

2014 2 119 

2015 2 114 

2016 2 120 

2017 2 130 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
 

2016 100 140 0 308 0 56 

2017 107 87 0 307 0 161 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
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a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott ellátott, 
betöltetlen státuszok) 

Az önkormányzat a védőnői szolgálatot a 2 fő védőnővel látja el. A védőnők napi rendszerességgel, külön 
épületben látják el a kisbabákat, tanácsaival segíti a kismamákat és anyukákat. Továbbá otthonukban is 
felkeresik a családokat, figyelemmel kísérve a gyermekek egészségi állapotát, körülményeit A védőnői 
feladatellátás körébe 0-6 éves korosztályig folyik területi gondozás, illetve az óvoda-egészségügyi és iskola-
egészségügyi feladatokat is ellátják. A táblázat adataiból jól látszik a csökkenő születések száma, illetve 
emiatt az ellátottak számának csökkenése. 
A házi gyermekorvosi teendők ellátására házi gyermekorvosi praxis működik. 
 

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

 

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői 

év 
Betöltetlen felnőtt 

háziorvosi praxis/ok 
száma 

Háziorvos által ellátott 
személyek száma 

Gyermekorvos által 
ellátott gyerekek száma  

Felnőtt házi orvos által 
ellátott gyerekek száma  

2008 0 21188 6427 0 

2009 0 21737 7904 0 
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2010 0 20427 6244 0 

2011 1 20894 6594 0 

2012 2 20675 5841 0 

2013 1 20511 6653 0 

2014 1 25628 7167 0 

2015 0 0 0 n.a. 

2016 0 0 0 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
   

Az óvodai ellátás biztosított a gyermekek számára. A pedagógusok mindannyian szakképzettek. Nincs az 
intézményben főállásban foglalkoztatott gyógypedagógus. Eseti megbízással pótolják szükség esetén 
hiányát. 
 

 
4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

Év 

3-6 éves 
korú 

gyermekek 
száma 

Óvodai 
gyermekcsoportok 

száma - 
gyógypedagógiai 
neveléssel együtt 

(TS 2401)  

Óvodai 
férőhelyek száma 
(gyógypedagógiai 

neveléssel 
együtt) 

(TS 2801) 

Óvodai 
feladatellátási 
helyek száma 

(gyógypedagógiai 
neveléssel 

együtt) 
(TS 2701) 

Óvodába beírt 
gyermekek 

száma 
(gyógypedagógiai 

neveléssel 
együtt) 

(TS 2601) 

Óvodai 
gyógypedagógiai 

gyermekcsoportok 
száma 

(TS 2501) 

2012 123 4 125 1 97 0 

2013 122 4 125 1 97 0 

2014 131 4 125 1 107 0 

2015 125 4 125 1 107 0 

2016 137 4 125 1 98 0 

2017 132 4 120 1 107 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 
    

A település óvodás korú gyermekeinek létszáma és az óvodába ténylegesen beíratott gyermekek létszáma 
között már ebben a korban is eltérés mutatkozik. Ennek fő oka az, hogy a szülő nem a helyi óvodába, 
hanem a szomszédos Tenkre, vagy Hevesre viszi el óvodás gyermekét. Ennek egyenes következménye, hogy 
már iskolába sem hozza vissza. 

4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 
1 

Hány településről járnak be a gyermekek 0 

Óvodai férőhelyek száma 120 
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Óvodai gyermekcsoportok száma (gyógypedagógiai neveléssel 
együtt) 

4 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 06:00-18:00 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 2 hét augusztusban 

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 6 3 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 6 3 

Gyógypedagógusok létszáma 0 0 

Dajka/gondozónő 4 0 

Kisegítő személyzet 2 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
  

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

A 0-7 éves korosztályból speciális fejlesztésre szoruló gyermekek fejlesztése megoldott. 
Súlyosan beteg, fogyatékos gyermekek száma: 16 fő. Betegségük, fogyatékosságuk mértékének megfelelő 
ellátást számukra a szakszolgálat,vagy a speciális iskola biztosít.  
Erdőtelken működik Gyermekjóléti Szolgálat, annak képviselője a településen élő, azt jól ismerő, helyi lakos. 
Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatásként a Gyermekvédelmi és szociális támogatásokról szóló 
rendeletében az önkormányzat kifejezetten a krízishelyzetben lévők számára krízis segélyt (átmeneti 
segélyt) biztosít. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményen, rendkívüli gyermekvédelmi támogatáson túl 
a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek gyermekétkeztetéshez történő hozzáférése biztosított, 
bár nem minden érintett él ezzel a lehetőséggel. 
 
Egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés a helyi lehetőségekhez 
mérten biztosított. Az iskola szakköröket, művelődési ház szabadidős programokat szervez. 
A szabadidős és szünidős programokon a település minden gyermeke – érdeklődési körének megfelelően – 
részt vehet.  
 
Az étkeztetést az önkormányzat konyhája biztosítja, nyári időszakban csak 2 hétre szünetel a konyha 
működése, mely idő alatt igény esetén az étkeztetést más szolgáltató bevonásával tudjuk biztosítani. 
Az óvodai ellátást minden gyermek részére térítésmentesen biztosítja az önkormányzat. 
Hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások 
nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei  nem voltak. 

 

4.4.5. számú táblázat - A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ellátása 

  

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 

Csoport 1 24 0 0 8 0 0 
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Csoport 2 20 0 0 13 0 0 

Csoport 3 22 0 0 10 0 0 

Csoport 4 23 0 0 12 0 0 

Összesen 89 0 0 43 0 0 

A csoportok 
összlétszámából 
a 6 évesnél 
idősebb 
gyermekek  

18           

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

1           

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 
 
 

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

 

4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai: osztályok, gyógypedagógiai 
osztályok, feladatellátási helyek 

Tanév 

Az általános 
iskolai osztályok 

száma a 
gyógypedagógiai 

oktatásban (a 
nappali 

oktatásban) 
(TS 2101) 

Az általános 
iskolai osztályok 

száma (a 
gyógypedagógiai 

oktatással 
együtt) 

(TS 2201) 

Általános iskolai feladat-
ellátási helyek száma 

(gyógypedagógiai 
oktatással együtt) 

(TS 2001) 

1-8 évfolyamon 
összesen 

1-8 évfolyamon 
összesen 

db 

2011/2012 0 15 1 

2012/2013 0 15 1 

2013/2014 0 14 1 

2014/2015 0 13 1 

2015/2016 0 11 1 

2016/2017 0 12 1 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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A gyermeklétszám csökkenésével az osztályok száma is csökken, már nincs minden évfolyamon két osztály. 
 
Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók: 
a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 
aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, 
ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, 
ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló 
(Nkntv. 4. §-ának 13. pontja) 
 
Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a köznevelésben: Hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzet fogalmát már fentebb ismertettük.   
 
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló a mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, az autizmus spektrum zavarral vagy 
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdők 
csoportja (Nkntv. 4. § 25. pont) Az iskolában néhány évvel ezelőtt még külön osztályokban tanultak a 
szakvélemény alapján SNI-s gyermekek. A gyermekek azonban integrálásra kerültek a normál tantervű 
osztályokba.  
 
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók 
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló az a különleges bánásmódot 
igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan 
jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal 
küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat 
mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek (Nkntv. 4. § 3. pont). Az ilyen, illetve az SNI-s 
szakvéleménnyel rendelkező gyermekek az osztályok létszámának meghatározásakor figyelembe vételre 
kerülnek. 
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Aránytalan teher 
Ha a nevelés, a nevelés-oktatás körülményei az átlagos körülményekhez képest - a gyermek, a tanuló 
életkorát és sajátos nevelési igényeit figyelembe véve - lényegesen nehezebbek vagy jelentős 
költségnövekedést okoznak a gyermeknek, tanulónak vagy a szülőnek (Nkntv. 4. § 2. pont) Ilyen jellegű 
probléma a településen nincs. Az oktatással kapcsolatos többletköltség nem jelentkezik. 
 
Az Ebktv. alapján mindenkit egyenlő bánásmód illet meg az oktatással és képzéssel kapcsolatban, így 
különösen az oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi kérelmek elbírálása, 
az oktatás követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás, a teljesítmények értékelése, az 
oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele, az oktatással összefüggő juttatásokhoz 
való hozzáférés, az oktatásban megszerezhető tanúsítványok, bizonyítványok, oklevelek kiadása, a 
pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés, valamint az oktatásban való részvétellel összefüggő 
jogviszony megszüntetése során. 
 
A törvény szerint hátrányos megkülönböztetésnek minősül a bármely csoporthoz tartozó személyek 
elkülönítése egy oktatási, nevelési intézményben, illetve az azon belül létrehozott tagozatban, osztályban, 
csoportban, beleértve azt is, ha az elkülönítés számarányukhoz viszonyítva lényegesen nagyobb arányban 
érinti a csoport tagjait, mint a többi tanulót. Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti 
valamely személy vagy csoport olyan nevelésre, oktatásra való korlátozása, olyan nevelési, oktatási 
rendszer vagy intézmény létesítése, fenntartása, amelynek színvonala nem éri el a kiadott szakmai 
követelményekben meghatározottakat. 
 
Az intézményi dokumentumok fenntartó általi átvizsgálása, valamint a külső ellenőrzés sem állapított meg 
olyan problémát, mely a fentieket elősegítené, erősítené, vagy fenntartaná. 
Az Nkntv. 47. §-a alapján sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók neveléséről, iskolai felkészítéséről a 
szakértői bizottság szakértői véleménye szerint kell gondoskodnia az óvodának, iskolának. A sajátos 
nevelési igényű gyermek óvodai nevelése, a tanuló iskolai nevelése-oktatása, továbbá kollégiumi nevelése 
az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, konduktív pedagógiai 
intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályban, vagy a többi gyermekkel, tanulóval részben vagy 
egészben együtt történhet. A gyermek, tanuló integrált vagy speciális intézményi keretek között történő 
nevelését, oktatását a szakértői bizottság által kiadott véleményben foglalt állásfoglalás alapján lehet és kell 
biztosítani. Az ezzel ellentétes gyakorlat jogsértő mind a Nkntv., mind pedig az egyenlő bánásmód 
követelményét tekintve. 
 
A halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek, tanulók elkülönítése társaiktól sérti az egyenlő 
bánásmód követelményét, ezért szükséges figyelemmel kísérni a működési körzetek kialakítását, az iskolai 
felvételi eljárást, az egyes csoportok, osztályok összetételét. A településen egy iskola van, illetve a település 
közigazgatási területe minősül beiskolázási körzetnek, így elkülönítésről nem beszélhetünk. 
 
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók magántanulóvá nyilvánítása esetén fokozott körültekintéssel kell 
eljárni. A jogalkotó szándéka az volt, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók magántanulóvá 
nyilvánítását és az ezzel gyakran együtt járó lemorzsolódás megelőzhető legyen. Településünkön csak 
indokolt esetben kapják meg a magántanulói státuszt. Különösen abban az esetben, ha gyermek jelentősen 
túlkoros, vagy valamely devianciával, egészségügyi problémával küzd. 
 
Integrációs felkészítés Pedagógiai Rendszere5 (IPR) 
A szociális hátrányok enyhítése, a tanulási kudarcnak kitett tanulók fejlesztése érdekében az általános iskola 
képesség kibontakoztató vagy integrációs felkészítést szervez, amelynek keretei között a tanuló egyéni 
képességének, tehetségének kibontakoztatása, fejlődésének elősegítése, a tanuló tanulási, továbbtanulási 

                                                           
5 A kézirat lezártakor hatályos szabályozók: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet XIX. fejezet: Különleges pedagógiai célok 
megvalósításához igazodó nevelés- és oktatásszervezési megoldások 67. A képességkibontakoztató és az integrációs felkészítés 
szabályai 171. §, 172. § és 68. Az óvodai fejlesztõ program megszervezése 173. §. Magyar Közlöny. 2012. augusztus 31., valamint: 
Miniszteri Közlemény (megjelent az Oktatási Közlöny 2007. máj. 14. LI. évf. 11. számában) a halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek és tanulók esélyegyenlőségének biztosítását szolgáló iskolai és óvodai integrációs programról. 
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esélyének kiegyenlítése folyik. A képességkibontakoztató és az integrációs felkészítés megszervezése nem 
jár együtt a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók elkülönítésével. A képesség-kibontakoztató 
felkészítésben a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, illetve sajátos nevelési igényű tanuló 
vehetett részt6. Az óvoda a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára fejlesztő programot 
szervez, melynek keretében a gyermek fejlesztésével kapcsolatos pedagógiai feladatokat, a szociális 
hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenységet folytat. 
 
A képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés, valamint az óvodai fejlesztő program megvalósítása az 
oktatásért felelős miniszter által kiadott személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató program 
alapján zajlik. [20/2012.(VIII. 31.) EMMI rend. 171. § - 173. §] Mind az iskola, mind az óvoda évek óta részt 
vett az IPR-ben. Ennek keretében a gyermekek programokat, kirándulásokat, a pedagógusok módszertani 
segítséget, továbbképzést, az intézmények eszközöket kaptak. 
 
Ugyancsak segítséget jelentenek a különböző ösztöndíjak, amely a tehetséges, de nehéz körülmények 
között élő tanulókat segíti. Ilyen az Arany János tehetséggondozó program, melyben önkormányzati 
ösztöndíjjal vesznek részt a gyermekek, az Útravaló ösztöndíj, illetve EFOP pályázat keretében is 
támogatható hátrányos helyzetű, de jól tanuló gyermek.  
 

4.4.11. számú táblázat - Iskola személyi feltételek 

  Fő Hiányzó létszám 

Nem szaktanítást végző tanító 8 0 

Szaktanítást végző tanítók száma 0 0 

Szaktanítást végző tanárok száma 13 0 

Gyógypedagógusok létszáma 0 1 

Gyermekvédelmi felelős 0 1 

Iskolaorvos 1 0 

Iskolapszichológus 0 1 

Kisegítő személyzet 4 0 

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 

                                                           
6 A képesség-kibontakoztató felkészítésben résztvevők, ezen belül is a sajátos nevelési igényű tanulók létszám-számításával kapcsolatban ld. a 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 171. § (5) bekezdését: ”...A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számának megállapításánál a sajátos nevelési 
igényűhalmozottan hátrányos helyzetű tanulókat csak akkor kell figyelembe venni, ha iskolai nevelésük, oktatásuk a többi tanulóval együtt, azonos 
iskolai osztályban, csoportban történik. Azokat a sajátos nevelési igényű tanulókat, akik a fogyatékosság típusának megfelelően létrehozott 
iskolai tagozaton, osztályban, csoportban teljesítik tankötelezettségüket, és akikről a szakértői bizottság által kiadott szakvélemény 
megállapította, hogy kizárólag a többi tanulótól elkülönítetten oktathatóak, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számának, arányának 

meghatározására irányuló valamennyi számításnál figyelmen kívül kell hagyni.” 
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A település illetve az intézmények szakember-ellátottsága jó. A személyi feltételek adottak az 
óvodában és az iskolában.  
Minkét intézményben nyitott a nevelőtestület az újra. Az óvodában és az iskolában is a pedagógusok 
jelentős szakmai megújulást, módszertani bővítést visznek véghez önálló uniós projektek keretében. 
Egyéb speciális vizsgálatot, ellátást igénylő gyermekek számára a hevesi Benedek Elek Általános Iskola 
biztosít ellátást. 
 

4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen 
befejezettek a nappali oktatásban 

   

Tanév 

A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a nappali 
oktatásban (TS 2301) 

   

Fő 

   
2011/2012 39 

   2012/2013 36 

   
2013/2014 24 

   2014/2015 32 

   2015/2016 22 

   2016/2017 10 

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

 



 51 

Arányaiban csökkent a 8. évfolyamot eredményesen befejezettek száma, bár ez a csökkenés a 
gyermeklétszámból is adódik. Törekedni kell a minél magasabb, lehetőség szerint 100 %-os 
eredményességre.  
4.4.9. számú táblázat - Általános iskolások adatai – el- és bejárás 

A településen élő általános iskoláskorú gyermekek összlétszáma 273 

Más településről bejáró általános iskolások létszáma 0 

Más településre eljáró általános iskolások létszáma 68 

Általános iskoláskorúak közül a hh gyerekek létszáma 87 

Általános iskoláskorúak közül a hhh gyerekek létszáma 113 

Forrás: Önkormányzati adatok 

 

A gyermekeket tekintve az elvándorlás-bevándorlás aránya a településen kirívóan negatív. Bevándorlás 
nincs, az elvándorlás mértéke magas. Ez a tendencia kimutatható az óvodáztatásban és az iskoláztatásban 
egyaránt. A településről eljár az óvodás korú gyermekek 10 %-a, az általános iskolás korosztály 23 %-a. A 
napi elvándorlásban résztvevő gyerekek/tanulók között nincs HH/HHH gyermek. Ezek drámai arányok, 
negatív tendenciák. A tanulók elhordása az oka annak, hogy az oktatási intézményekben a HH/HHH tanulók 
aránya jóval magasabb annál, mint amilyen a település szociokulturális mutatói alapján várható lenne. 

Ez a tendencia az esélyegyenlőség ellen hat. Hátrányos az intézmények számára pedagógiai szempontból, a 
fenntartó számára gazdasági szempontból, és a faluközösség számára szociokulturális szempontból. 
 

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

 
4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

drogfogyasztás felbukkanása, fiatalkori bűnelkövetés, 
közlekedési szabálytalanságok  

- szülő, iskola, környezet együttes 
odafigyelése, jelzőrendszer működése, 
felvilágosítás a helyi körzeti megbízottal 
közösen 

Gyermekeket érintő családon belüli erőszak, érzelmi, és 
testi bántalmazásai elleni fellépés 

- a jelzőrendszer hatékony működtetése, a 
környezet, elsősorban a pedagógusok 
észrevételeinek azonnali továbbítása az 
illetékesek felé (Gyermekjóléti-, 
Családsegítő Szolgálat, jegyző) felé 

az óvodás, iskolás gyermekek elvándorlása - az intézményi feltételek javítása, az 
intézmények vonzóvá tétele, szülői 
meggyőzés, problémakutatás, 

igazolatlan iskolai hiányzások csökkentése - jelzőrendszer, gyermekjóléti szolgálat,  
intézmény, szülők együttműködése, 
prevenció 

 
 
 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 
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a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

Év 

Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

Férfiak 
(TS 0803) 

Nők 
(TS 0804) 

Férfiak Nők 
Férfiak 

(TS 0801) 
Nők 

(TS 0802) 

2012 1 002 846 n.a. n.a. 181 221 

2013 1 001 840 n.a. n.a. 162 156 

2014 996 827 n.a. n.a. 151 200 

2015 1 111 1 055 n.a. n.a. 144 158 

2016 1 137 1 055 n.a. n.a. 150 194 

2017 1 098 1 037 n.a. n.a. 130 177 

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés 
    

 

 
 
A táblázat célja, hogy bemutassa, az aktív korú lakosságból milyen arányban érinti a munkanélküliség a 
nőket és a férfiakat. A munkanélküliek között magasabb a nők száma. Ennek több oka is van. A településen 
élő roma családoknál a család nőtagjainak feladata tradicionálisan a gyermeknevelés, a háztartás vezetése. 
A családot a családfő tartja el. Ennek megfelelően a középkorú vagy attól idősebb nőknek nincs 
szakképzettsége, sokuknak még 8 osztálya sem, amely elhelyezkedésüket jelentősen nehezíti. 
A település régebbi erős agrárjellege meghatározta a női munkaerőigényt. Emellett a RAMONA 
Finomkötöttáru szövetkezetben tudtak elhelyezkedni, mint betanított munkások, vagy varrónők. A tsz és a 
RAMONA megszűnése után jelentősen megnőtt a női munkanélküliek száma. Elhelyezkedésüket nehezíti, 
hogy a településen nincs, vagy csak nagyon kevés női munkahely van. Ez vonatkozik a csak 8 osztállyal 
rendelkezőkre, illetve a szakképzett munkaerőre is, hiszen nincs olyan munkahely, ahol foglalkoztathatóak 
lennének. Az utóbbi 1-2 évben megfigyelhető, hogy szervezett buszjárattal, vagy magánautóval a 
településtől távoli, 60-120 km-re lévő munkahelyekre is – jellemzően gyártósori munkára - elmennek 
munkavállalási céllal. 
Az óvoda felújításával, illetve bővítésével is már lehetővé válik a nők munkavállalása, mivel minden 
gyermek elhelyezését biztosítani tudjuk.  
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b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban 

A településen nincsenek induló, illetve elérhető foglalkoztatást segítő és képzési programokat. Ebben a 
kérdésben a hevesi munkaügyi központ tud segítséget nyújtani az általa szervezett programokkal. Ezek 
elvégzése után jelentősen nő a munkaerő piaci esélyük, főleg a csak 8 osztállyal rendelkező munkanélküli 
nők számára. Ezekről számadatokkal nem rendelkezünk. 
 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 
5.1.4. számú táblázat - Alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

év 
munkanélküli 

nők száma 

8 
általánosnál 
alacsonyabb 
végzettségű  

8 
általános 

szakiskola/szakmunkás-
képző 

gimnázium érettségi főiskola egyetem 

2008 156 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2009 172 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2010 180 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2011 238 33 122 51 15 15 1 1 

2012 221 35 125 37 10 12 2 0 

2013 156 38 172 97 18 18 2 1 

2014 200 39 169 87 15 15 0 0 

2015 158 39 154 80 8 8 0 0 

2016 194 46 183 80 13 13 3 0 

2017 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés 
       

Az adatgyűjtés vizsgálja az alacsony iskolai végzettségűek elhelyezkedési lehetőségét a település és 
agglomerációja kínálta munkahelyeken. Megállapítható, hogy jelentős hátrányban vannak az alacsony 
iskolai végzettségűek a munkaerőpiacon. Képzettség, végzettség nélkül nehezen tudnak elhelyezkedni. Ilyen 
jellegű munkahely, ahol az alacsony végzettségű nők el tudnának helyezkedni, nincs a településen. A 
munkanélküliek fő foglalkoztatója közfoglalkoztatás keretében az önkormányzat, illetve intézményei.  
Ugyanakkor megjelentek a 8 általános végzettséggel is foglalkoztató cégek. Un. munkásjáratokat 
szerveznek, amely a beutazást megkönnyíti. Operátorok, szalagmunkások, minőségellenőrök 
munkakörében rohamosan bővül a felvevőpiac.  
 

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

Ilyen jellegű különbségtételről nincs tudomásunk. Az állami-önkormányzati szektorban nemekre való 
tekintet nélküli a bértábla, az egyéb foglalkoztatóktól nincs ilyen adatunk, illetve ilyen jellegű bejelentés, 
panasz sem érkezett. 

Változatlanul megállapítható, hogy a nő elhelyezkedése nehezebb, számuk még mindig magasabb, mint a 
férfiaké. Átképzésük, képesítések megszerzése szükséges az esélyek növeléséhez. 
 

5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei, családi 
napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, családbarát 
munkahelyi megoldások stb.) 

 
A nők munkaerő-piaci elhelyezkedése szempontjából lényeges a gyermekek számára nyújtott napközbeni 
ellátásokhoz történő hozzáférés, így e ponton belül szükséges a hozzáférés feltételeinek vizsgálata. 
A gyermekek napközbeni ellátása megszervezhető - a gyermekek életkorának megfelelően - különösen 
bölcsődében, hetes bölcsődében, családi napköziben, családi gyermekfelügyelet vagy házi 
gyermekfelügyelet keretében, nyári napközis otthonban, valamint óvodában, iskolában. 
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Bölcsőde :A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű 
gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi 
fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig 
nevelhető és gondozható a bölcsődében. Településünkön kialakításra került a minibölcsőde, amely szintén 
megkönnyíti a kisgyermekes anyák elhelyezkedésének lehetőségét. 
 
Családi napközi, családi gyermekfelügyelet, házi gyermekfelügyelet létező ellátási formák, de településünk 
szempontjából nem releváns. 
Alternatív napközbeni ellátás a GYEP program keretében biztosítanak a szülő és a gyermek kapcsolatát 
erősítő, a gyermek szocializációját támogató, valamint egyéb szabadidős és prevenciós szolgáltatást, 
valamint időszakos jelleggel ünnepekhez kötődő játszóházak, nyári hetes programokat a művelődési ház 
bevonásával 
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti 
azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy 
minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett 
településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb 
gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. (Nkntv. 8. §)7 Az óvodai felvételi igényeket teljes mértékben 
ki tudja elégíteni az intézmény, várakozó állomány nincs. 
 
Általános iskola: az Nkntv. értelmében 2013. szeptember 1-étől az általános iskolában 16 óráig kell 
megszervezni a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokat. A törvény 4. §-ának 4. pontjában rögzíti továbbá 
az egész napos iskola fogalmát, mely olyan iskolaszervezési forma, ahol a tanórai és más foglalkozásokat a 
délelőtti és délutáni időszakra egyenletesen szétosztva szervezik meg. Iskolánk működtetése és fenntartása 
a KIK-en keresztül történik 2013. január 1-től. 
 
 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

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

Év 
Védőnők száma 

(TS 3201) 
0-3 év közötti 

gyermekek száma 
Átlagos gyermekszám 

védőnőnként 

2012 2 118 59 

2013 2 119 60 

2014 2 134 67 

2015 2 133 67 

2016 2 134 67 

2017 2 158 79 

Forrás: TeIR és helyi 
adatgyűjtés 

   

                                                           
7 Az Nkntv. 2014. szeptemberétől 3 éves kortól teszi kötelezővé az óvodai részvételt. 
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Az ellátotti létszámban lényeges változás nincs. 

A védőnői hálózat hatékony működése a gyermek és az anya védelmét is szolgálja. A településen 
folyamatosan milyen módon történik ténylegesen a családtervezéssel, gyermekvállalással összefüggő 
ismeretek átadása, hogyan alakul a szolgáltatáshoz történő hozzáférés, a védőnői szolgálaton kívül milyen 
más szerv segíti a mindennapokban a család-és nővédelmi gondozást. 

A család- és nővédelmi gondozást az Eütv. 41. §-a rögzíti, ennek értelmében biztosítani szükséges a 
gyermekvállalás körülményeinek elősegítését a tanácsadás és gondozás eszközeivel, a családtervezéssel 
összefüggő ismeretek átadását és a nők egészségvédelmét szolgáló intézkedéseket. 

Az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz történő hozzáférésről ld. a 3.6. pontot. 

 

 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

A családon belüli erőszak esetén alkalmazható legfontosabb rendelkezéseket a hozzátartozók közötti 
erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. tv. és a Büntető törvénykönyv tartalmazza. 
A családon belüli erőszakról nincs önálló tényállás, a párkapcsolati erőszakra jelenleg a Büntető 
törvénykönyv különböző tényállásai vonatkoznak, ld. testi sértés, zaklatás, távoltartás.  

 

A családon belüli, nők ellen irányuló erőszak nem jellemző bűncselekmény a településen. Ez nem jelenti azt, 
hogy nem fordulhat elő, azonban erre nem mindig derül fény, mert az érintett nem szívesen beszél róla.  
Természetesen a kisebb bántalmazást, vagy lelki terrort sem szabad figyelmen kívül hagyni, és szigorúan fel 
kell lépni ellene. A Családsegítő Szolgálathoz fordulhat, akit ilyen jellegű atrocitás ér, továbbá rendőrségi 
feljelentést lehet tenni. 

Több esetben anyaotthon fogadta be azokat az anyákat gyermekeikkel, akik erőszak gyanúja esetén inkább 
elhagyták párjukat, mint elviseljék azt.. 

 

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

A településen anyaotthon, családok átmeneti otthona nem működik. Szükség esetén tudunk segíteni az azt 
igénylőknek az elhelyezésben. 

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

Az Alaptörvény fent hivatkozott, XV. cikkére visszavezetve vizsgálható, hogy a helyi közéletben a nők és 
férfiak azonos jogai a politikai, gazdasági, szociális, kulturális jog tekintetében érvényesülnek-e. 

Az azonos jogok érvényesítéséhez elengedhetetlen a képviselet. A nők részvételére nemcsak a női nem 
reprezentálása miatt van szükség a politikában, azaz a közügyekről való döntési mechanizmusban, hanem 
mert ez szolgálja leginkább a közös érdeket. 
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5.6. számú táblázat - A nők szerepe a helyi közéletben 

év 
Képviselőtestület tagja 

Városi bíróság és ítélőtáblák 
vezetői 

Közgyűlések tagjai 

Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő 

2008 7 5 0 0 0 0 

2009 7 5 0 0 0 0 

2010 4 3 0 0 0 0 

2011 4 3 0 0 0 0 

2012 4 3 0 0 0 0 

2013 4 3 0 0 0 0 

2014 4 3 0 0 0 0 

2015 4 3 0 0 0 0 

2016 4 3 0 0 0 0 

2017 4 3 0 0 0 0 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
      

Az adatgyűjtés a nők adott településen való közéleti részvételét térképezi fel. Az adatok alapján 
megállapítható, hogy megfelelő a női szerepvállalás a település életében. 

A nemek aránya az utolsó helyhatósági választások során sem változott. 
5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló 

kezdeményezések 

A nőket helyi szinten fokozottan érintő problémák között szerepel a magas munkanélküliség. Erre, illetve 
társadalmi problémáik felszámolására irányuló kezdeményezés nem volt. 

 
5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

nagyarányú munkanélküliség  - közfoglalkoztatásba történő bevonás, önkéntes munkára 
való ösztönzés-ezzel kapcsolatos felvilágosítás, tájékoztatás 
megadása, mert ez lehet alapja egy további ellátási 
formának  

eltitkolt családon belüli erőszak - jelzőrendszer működtetése, felvilágosítás hova fordulhat az 
érintett segítségért, (Családsegítő, Rendőrség, ingyenes 
hívható segélykérő telefonszámok nyilvános helyeken 
történő közzététele) 

szakképesítés hiánya   - képzési programokhoz juttatás 

(pl. szakács, bolti eladó, mezőgazdasági növénytermesztő-
élelmiszertartósító) az elhelyezkedés esélyének növelése 
érdekében 

elszigetelődés megszüntetése - a település közösségi életébe történő bevonás, közösségi 
munkára való ösztönzés a feleslegesség érzetének 
megszüntetésére Nyugdíjas Klub, Népdalkör) 
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

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

A demográfiai adatokra vonatkozóan a települést bemutató fejezethez használt adattáblák további 
elemzése történi, ahol jelentős hangsúlyt helyeztünk a demográfiai trendekre.  
 

6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők 
száma 

Év 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő férfiak 
száma (TS 5201) 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő nők 
száma (TS 5301) 

Összes nyugdíjas 

2012 388 63 451 

2013 368 607 975 

2014 364 592 956 

2015 359 575 934 

2016 353 547 900 

2017 350 538 888 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
   

 

 
 
 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

Az idős korosztály (jellemzően az 55 év felettiek) foglalkoztatási mutatói a településen nagyon alacsonyak. 
Annak a személynek, aki ebben a korban munkanélkülivé vált, az elhelyezkedési esélye a nullával egyenlő, 
sokkal kiszolgáltatottabb a munkaerő-piacon. Ebben az esetben látványos a diszkrimináció, hiszen nem csak 
az elhelyezkedési esélye rosszabb, a létszámleépítés is hamarabb eléri a korosztályt. Az sem jellemző, hogy 
a lakosság köréből többen élnének a nyugdíj melletti/helyetti munkavégzés lehetőségével, a nyugdíj szinte 
menekülés a biztos jövedelem felé a bizonytalan foglalkoztatási helyzetből. 
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a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

A településen kevés a munkahely a fiatalok számára sem, így a nyugdíjasok foglalkoztatására szinte 
semmilyen lehetőség nincs.  Azt viszont elmondhatjuk, hogy azok a nyugdíjasok – főleg nők – akik 
egészségig állapota azt megengedi – eljárnak a környező településekre napi foglalkoztatás keretében 
dolgozni. Jellemzően takarítói, mezőgazdasági munkára. 

 

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

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén 

Év 

Regisztrált 
munkanélküliek 

száma 

55 év feletti regisztrált 
munkanélküliek száma 

(TS 1010 és TS 1011) 

Tartós 
munkanélküliek 

száma 

55 év feletti tartós 
munkanélküliek száma 

Fő Fő % Fő Fő % 

2012 402 28 7% 164 16 10% 

2013 357 22 6% 103 3 3% 

2014 328 21 6% 75 4 5% 

2015 302 24 8% 111 12 11% 

2016 344 26 8% 130 12 9% 

2017 307 32 10% 122 n.a. #ÉRTÉK! 

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR 
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A táblázat jól mutatja, hogy a munkanélküliek számához képest jelentős a tartós 55 év feletti 
munkanélküliek száma, amely az elhelyezkedés nehézségét ebben a korban jól mutatja. 

Változatlanul nehéz helyzetben vannak a munkaerőpiacon az 55 év felettiek. 

 

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

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 
A felnőtt lakosság részére 2 háziorvos biztosítja az ellátást. Az egészségügyi szakellátást igénybe vételére 
Hevesen, illetve a megyeszékhelyen Egerben van lehetőség.  
Az önkormányzat kötelező feladataként biztosítja a rászoruló, településen élő idősek számára a szociális 
alapszolgáltatásokat, továbbá a nem kötelező alapszolgáltatásokhoz való hozzájutást. Ezen belül a szociális 
étkeztetést, a házi segítségnyújtást, valamint az idősek napközbeni ellátását. 
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6.3.1. számú táblázat - 65 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő 
időskorúak száma 

Év 

65 év feletti lakosság 
száma 

(TS 0328) 

Nappali ellátásban részesülő időskorúak 
száma (TS 5101) 

Fő Fő % 

2012 515 30 5,83% 

2013 526 30 5,70% 

2014 559 31 5,55% 

2015 531 27 5,08% 

2016 539 27 5,01% 

2017 523 27 5,16% 

Forrás: TeIR, KSH 
Tstar    
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A nappali ellátás valamennyi igényt ki tudja elégíteni, várakozó az ellátási formára nincs. 
 

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesítettek átlagos 
száma 

Év 
Időskorúak járadékában részesítettek (évi) átlagos száma (fő) (TS 

5701) 

2012 1 

2013 2 

2014 2 

2015 2 

2016 3 

2017 3 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

 

 
 

 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

6.3.3. számú táblázat - Kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

év 

Mozielőadás 
látogatása 

Színházelőadás 
látogatása 

Múzeumi 
kiállítás 

megtekintése 

Könyvtár 
látogatása 

Közművelődési 
intézmény 

rendezvényén 
részvétel 

Vallásgyakorlás 
templomban 

Sportrende
zvényen 
részvétel 

alkalom alkalom alkalom alkalom alkalom alkalom alkalom 

2008 0 0 0 135 50 365 21 

2009 0 0 0 136 55 365 22 

2010 0 0 0 170 60 365 22 

2011 0 0 0 195 55 365 23 

2012 0 0 0 190 60 365 27 
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2013 0 0 0 326 n.a. 365 26 

2014 0 2 0 324 n.a. 365 24 

2015 0 4 0 458 n.a. 365 25 

2016 0 4 0 403 n.a 365 24 

2017 0 3 0 366 n.a. 365 24 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 

 

Örvendetes a könyvtár látogatói számának jelentős emelkedése.  

6.4.1. számú - Művelődési közintézmények adatai 

Év 
A nyilvános/települési 

könyvtárak száma 
(TS 3801) 

A nyilvános/települési 
könyvtárak egységeinek 
száma (leltári állomány) 

(TS 3901) 

Muzeális 
intézmények 

száma 
(TS 4001) 

Közművelődési 
intézmények 

száma 
(TS 4101) 

2012 1 12 553 0 1 

2013 1 12 898 0 1 

2014 1 12 994 0 1 

2015 1 13 373 0 1 

2016 1 13 818 0 1 

2017 1 14 170 0 1 

Forrás: TEIR 
    

Az idősebb korosztály számára elérhetők a közművelődési, kulturális szolgáltatások.  A könyvtár több, mint 
tízezer kötettel várja az érdeklődőket. A művelődési ház rendezvényei mindenki számára nyitottak. Célzott 
rendezvények is vannak pl. nótaest. A művelődési ház és könyvtár teljes körűen akadálymentesített, így 
megközelítése nem okoz gondot. 
A művelődési ház berkein belül működik a népdalkör, melynek tagjai szintén idősek. Részvételük rendszeres 
minden községi rendezvényen.  Itt kapott helyet a Kreatív klub, akik saját maguk által készített alkotásokkal, 
lekvárokkal, ajándéktárgyakkal színesítik a községi tematikus vásárokat. 
 

c) idősek informatikai jártassága 

A település időseire nem jellemző az informatikai jártasság, inkább csodálkozással és hitetlenkedve 
szemlélik a fejlődést.  Ugyanakkor a művelődési ház által szervezett alapfokú számítógépkezelői 
tanfolyamon néhányan már részt vettek. Ehhez képes örömteli változás a „Segítő kezek” program 
keretében idősek kaptak laptopot, amely betanítás és folyamatos mentorálás mellett nyitotta meg a 
számítógépes világot  számukra. A facebookon saját csoportjukon belül osztják meg örömeiket, 
problémáikat. Segít az elmagányosodás megelőzésében, kapcsolatot kereshetnek régi ismerőseikkel és 
tarthatnak elkerült családtagjaikkal.  

6.4. számú táblázat - Az időseket célzó programok a településen  

Év Az idősebb célcsoport igényeit célzó programok száma 

2013 6 

2014 6 

2015 6 

2016 6 



 64 

2017 6 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
 

Az idősebb, de még tettre kész nyugdíjasok egyaránt aktívak a civil, önkormányzati vagy egyházi 
eseményeken egyaránt. A még idősebbek már koruk és egészségi állapotuk miatt nehezebben mozdulnak ki 
otthonról. 

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

elmagányosodás megszüntetése egyedülálló idősek bevonása a közéletbe, gondozási 
központba 

Nyugdíjasklub, Énekkar (helyi hagyományok) 
megtartása 

tagok toborzása  

az idősebb korosztályba tartozók munkanélkülisége munkahelyek létesítéséhez tanácsadás, 
felvilágosítás, önkéntes munka vállalására felhívás 

bűnelkövetők számára leginkább veszélyeztetett 
korosztály  

polgárőrség fokozott járőrözése, veszély esetén 
riaszthatósága, elérhetősége  

 
 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

Fogyatékos személy: aki érzékszervi - így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi képességeit 
jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában számottevően 
korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során. 

A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv 
kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 1 cikk szerint fogyatékos személy minden olyan személy, aki 
hosszan tartó fizikai, értelmi, mentális vagy érzékszervi károsodással él, amely számos egyéb akadállyal 
együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalását. 

 

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban 
részesülők száma nemenként 

Év 

Megváltozott munkaképességű 
személyek szociális ellátásaiban 
részesülők száma - Férfiak (TS 

6201) 

Megváltozott munkaképességű 
személyek szociális ellátásaiban 

részesülők száma - Nők (TS 6301) 
Összesen 

2012 112 175 287 

2013 105 159 264 

2014 109 150 259 

2015 104 139 243 

2016 99 127 226 

2017 n.a. n.a. 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

Év 
Nappali ellátásban részesülő 
fogyatékos személyek száma 

(TS 5001) 

Egyházi fenntartású 
intézményben 

Civil fenntartású intézményben  

2012 0 n.a. n.a. 

2013 0 n.a. n.a. 

2014 0 n.a. n.a. 

2015 0 n.a. n.a. 

2016 0 n.a. n.a. 

2017 0 n.a. n.a. 

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

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

A fogyatékkal élők foglalkoztatására a településen nincs mód, mert nincs olyan szervezett munkahely, ahol 
munkát tudnának vállalni. 
A fogyatékkal élők saját lakókörnyezetükben élnek. A településen van nappali ellátás, de erre jelenleg nincs 
igény, az érintettek ellátása családon, környezeten, illetve a szociális alapszolgáltatás keretén belül 
megoldott. 
 

7.1.3. táblázat - Fogyatékos személyek részvétele a foglalkoztatásban 
Fogyatékos személyek részvétele a foglalkoztatásban, a különféle típusú foglalkoztatásban résztvevők száma az 

alkalmazók szerinti megoszlásban 

  

Közszférában 
foglalkozatott 

(pl. 
önkormányzat, 

kormányhivatal, 
állami vagy 

önkormányzati 
fenntartású 
intézmény) 

Non profit szervezet Gazdasági vállalkozás 
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Szociális foglalkozatásban 
alkalmazottak 

fejlesztő-felkészítésben 
résztvevők száma 

0 0 0 

munka rehabilitációban 
foglalkoztatottak száma  

0 0 0 

Védett munkahelyen foglalkoztatottak száma 0 0 0 

Támogatott foglalkoztatásban résztvevők száma 0 0 0 

Nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatásban résztvevő 
fogyatékos személyek száma 

0 0 0 

Forrás: helyi adatgyűjtés több forrás segítségével 

 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

A fogyatékos személy akadályozottsága miatti hátrányos megkülönböztetésére tudomásunk szerint nem 
került sor. Ilyen irányú bejelentés, vizsgálat nem történt. 
 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

A személyes szociális gondoskodási ellátások közül nappali ellátás a saját lakókörnyezetben élő fogyatékos 
személyeknek napközben nyújt fejlesztést, étkezést, segít az önálló életvitelben és a társadalmi szerepek 
gyakorlásában. Ezt a szolgáltatást az önkormányzat tudná biztosítani, azonban nincs igénylő. A fogyatékos 
személyeket családi körben gondozzák és esetleg ehhez kapcsolódó szolgáltatást vesznek igénybe. 
 

  
Állami/önkormányzati Egyházi Civil  

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

falugondnoki vagy 
tanyagondnoki 
szolgáltatás  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

étkeztetés 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

házi segítségnyújtás 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

családsegítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

közösségi ellátás 
szenvedélybetegek 
részére  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

közösségi ellátás 
pszichiátriai betegek 
részére 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

támogató szolgáltatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

nappali ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Forrás: helyi adatgyűjtés 
 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

7.2.1. táblázat - Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezmények 

1993. évi III. tv. (Szt.) alapján pénzbeli ellátás Fogyatékos személyek száma 

Időskorúak járadéka 0 

Aktív korúak ellátása 0 

Rendszeres szociális segély 0 

Lakásfenntartási támogatás 0 

Ápolási díj 14 
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Temetési segély 0 

Átmeneti segély 0 

Természetbeni ellátás   

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

0 

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.   

15 

Adósságkezelési szolgáltatás 0 

Energia felhasználási támogatás n.a. 

Más jogszabályok alapján nyújtott ellátások   

Fogyatékossági támogatás 25 

Rokkantsági járadék n.a. 

Személygépkocsi átalakítási támogatás 0 

Közlekedési kedvezmény n.a. 

Személygépkocsi szerzési kedvezmény n.a. 

Parkolási igazolvány n.a. 

Forrás: helyi adatgyűjtés 

 

A fogyatékos személyek az önkormányzatnál, vagy a családsegítőnél a megfelelő információhoz jutnak a 
jogszabály szerint járó pénzbeli és természetbeni ellátásokról. Ezeket igénybe is veszik. Alapellátásként 
amennyiben ennek szükségét érzik biztosítható. A szociális alapszolgáltatásból az önkormányzat az 
étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a nappali ellátást, a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást 
biztosítja. 

Ápolás, gondozás nyújtó bentlakásos intézmény, fogyatékos személyek otthona, rehabilitációs 
intézmények, fogyatékos személyek gondozóháza, lakóotthon a településen nincs. 

 

 
7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához 

való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

7.3.1. táblázat – Akadálymentesítés 1. 

  

Igen/nem 

Lift 
Vakvezető 

sáv 

Mozgáskorláto
zottak részére 

mosdó 
Rámpa 

Hangos 
tájékozt

atás 

Indukciós 
hurok 

Tapintható 
információ 

Jelnyelvi 
segítség 

Egyéb 

oktatási 
intézmények 

alapfok nincs igen igen igen nem igen nem nem nem 

középfok n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

felsőfok n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

egészségügyi fekvőbeteg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
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Az önkormányzati intézmények javarészt régi épületek, melyet csak jelentős összegű beruházás árán lehet 
akadálymentessé tenni. Ennek forrását az önkormányzat folyamatos pályázati lehetősége figyelemmel 
kisérésével, illetve nyertes pályázattal kívánja megvalósítani. Az új épületek természetesen megfelelnek a 
hatályos jogszabályi előírásoknak.  
 

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

A fogyatékos személy számára lehetővé kell tenni a művelődési, kulturális, sport- és más közösségi célú 
létesítmények látogatását. A fogyatékos személy számára - sportolási lehetőségeinek megteremtéséhez - a 
sportolási célú, szabadidős intézmények használatát hozzáférhetővé kell tenni (Fot. 18. §) A művelődési 
ház, illetve a közösségi rendezvények színtere akadálymentes. A sportprogramokhoz való hozzáférés 
biztosított a sportpályán. 
 
c) munkahelyek akadálymentesítettsége 
Az önkormányzati intézmények, mint munkahelyek akadálymentesítettségét a fenti táblázat mutatja. Az 
egyéb, a településen lévő munkahelyek vonatkozásában elmondható, hogy nincs megfelelő 
akadálymentesítettség. 
A polgármesteri hivatal új épületének megépítésével egy teljesen akadálymentes épületet vehet birtokba az 
ügyfélkör. 
Forrás: helyi adatgyűjtés, a vizsgált területen foglalkoztatást végző vállalkozásoknál 

 
 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

intézmények ellátás  

járó beteg 
szakellátás 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

alapellátás nem nem nem igen nem nem nem nem nem 

kulturális, művelődési 
intézmények 

nem nem igen igen nem nem nem nem nem 

önkormányzati, 
közigazgatási intézmény 

nem nem nem igen nem nem nem nem nem 

igazságszolgáltatási, 
rendőrség, ügyészség 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

szociális ellátást nyújtó 
intézmények 

nem nem igen igen nem nem nem nem nem 

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

   

 7.3.2. táblázat – Akadálymentesítés a foglalkoztatóknál 

A 
foglalkoztató 

neve és a 
foglalkoztatás 

jellege  

Igen/nem 

Lift 
Vakveze

tő sáv 

Mozgás
korlátoz

ottak 
részére 
mosdó 

Rámp
a 

Hangos 
tájékoztat

ás 

Indukciós 
hurok 

Tapinth
ató 

informá
ció 

Jelnyelvi 
segítség 

Egyéb 

SBS Kft 
fémszerkezet 
gyártása 

nem nem nem nem nem nem nem nem nem 

kereskedelmi 
és vendéglátó 
egységek 

nem nem nem nem nem nem nem nem nem 
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A településen helyi közlekedésről nem beszélhetünk. A helyközi autóbusz és vasúti közlekedés tekintetében 
a fel- és leszállás okoz problémát az idősek, mozgásukban korlátozottak számára. Örvendetes azonban, 
hogy egyre több az alacsony padlózatú busz, amelyre könnyebb a felszállás. 
 
 

7.3.3. táblázat - Fizikai és infokommunikációs akadálymentesítettség a közlekedésben 

  

Igen/nem 

Lift 
Vakvezető 

sáv 

Mozgáskorl
átozottak 

részére 
mosdó 

Rámpa 
Hangos 

tájékoztat
ás 

Indukci
ós 

hurok 

Tapint
ható 

inform
áció 

Jelnyelvi 
segítség 

Egyéb 

Közterület 
(utca/járda, park, 
tér) 

nem nem nem nem nem nem nem nem nem 

Helyi és távolsági 
tömegközlekedés nem nem nem nem nem nem nem nem nem 

Buszpályaudvar, 
buszvárók nem nem nem nem nem nem nem nem nem 

Vasútállomás nem nem nem nem nem nem nem nem nem 

Forrás: helyi adatgyűjtés, a vizsgált területen az önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó munkatársától és 
az érdekvédelmi szervezetek vezetőitől 
 

e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési 
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) Speciális közlekedési megoldásokról nem beszélhetünk 
a településen. A fogyatékosok ellátását biztosító nappali intézményt nincs igénybe véve. 

 
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) Nincs ilyen a településen. 

 
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

hiányzó, nem megfelelő, nem az igények szerint 
rangsorolt akadálymentesítettség 

az akadálymentesítés helyi tervezése, pénzforrások 
felkutatása, megfelelő szakértők, tanácsadók 
bevonása a tervezésbe. Ilyen tartalmú forrásokra 
figyelemfelhívás. 

információkhoz és eszközökhöz való hozzáférés 
akadályoztatottsága  

különféle információs adatbázisok használatára való 
figyelemfelhívás, pályázatfigyelés, különleges 
képzettségű szakemberek bevonása, vagy saját 
állományban foglalkoztatottak továbbképzése 

ügyintézés akadályoztatása jeltolmács hiánya miatt megfelelő képzettségű szakember igénybevétele 
szükség esetén. 

 
 

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

 
a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek, 

önszerveződések feltérképezése. 
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A helyi önkormányzatnak, a kulturális és oktatási intézményeknek, a községben működő kis- és 
mezőgazdasági vállalkozóknak, az egyházak képviselőinek, a falu lakosságának, kicsiknek és nagyoknak, 
időseknek és fiataloknak közös érdeke és felelőssége, hogy Erdőtelek a jövőben is még inkább élhető 
településsé váljon. Ennek érdekében szívesen és sokat kell tenni. A településen működő civilszervezetek: 
Nyugdíjas Klub, Polgárőrség, Sportegyesület és a Kreatív klub színesíti a közösségi tevékenységek palettáját. 
A közös célok, kulturális, szórakozási, sport, célok megvalósításához mozgósíthatóak és általában szívesen 
veszik ki részüket a munkából a közösségi célok megvalósítása érdekében. Legyen az falunap, nemzeti 
ünnep, sportesemény, társadalmi munka, jótékonysági rendezvény, közbiztonság, stb. 
 

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

 
A polgármester, a képviselők, civilszervezetek és a lakosság kapcsolata jónak mondható. Természetesen a 
jót is lehet még jobbá tenni. 
A helyi civilszervezetek kapcsolata a környező települések hasonló szervezeteivel szintén jónak mondható, 
gyakran szerveznek közös rendezvényeket. 
Az önkormányzat a költségvetésében minden évben tervez különböző összegeket a civilszervezetek 
támogatására. 
A települési önkormányzat és a roma nemzetiségi önkormányzat között létrejött együttműködési 
megállapodás betartása egyik fél részére sem okoz nehézséget. Nemcsak pénzügyi téren, hanem kulturális 
téren is együttműködnek programok közös megvalósításában. 
 

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

Az önkormányzat több társulásnak is tagja, mellyel közösen oldanak meg olyan önkormányzati kötelező 
feladatokat, amelyek egyedüli megvalósítása aránytalanul nagy terhet jelentene számára, vagy nem tudná 
megvalósítani. Folyamatosan vizsgáljuk a kedvezőbb feladatellátás lehetőségét akár társulási, akár más 
formában.  
 
d) a nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 
A nemzetiségi önkormányzat aktív résztvevője a közösség életének. A közoktatási intézményeket érintő 
döntésekben előzetes véleménynyilvánítási joguk van. Képviselőjük tagja a szociális bizottságnak, amely az 
eseti támogatásokról dönt. 
Önmaga is szervez adománygyűjtést, illetve az önkormányzati segélycsomagok odaítélésben és 
kiosztásában is segédkezik. A polgármesteri hivatal segítségével tájékoztatást nyújt támogatásokról, 
ösztöndíj lehetőségekről, munkalehetőségekről. 
 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

A civil szervezetek és a nonprofit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában nem 
jelentős a jelen helyzetben. 
 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi 
önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil szervezetek, 
stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program tervezetét Erdőtelek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat,  a Polgármesteri Hivatal dolgozói, az állami és önkormányzati intézmények, 
egyházak, civil szervezetek, a település lakossága előzetes véleményezés, esetleges módosító javaslatok 
megtétele céljából tanulmányozhatja. Helyi Esélyegyenlőségi Program a Polgármesteri Hivatalban, valamint 
a könyvtárban bárki számára elérhető, a település honlapján olvasható és véleményezhető.    
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Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fentebb felsorolt intézményeknek, 
civilszervezeteknek, valamint a lakosságnak teret engedve, nyilvános képviselő-testületi ülésen tárgyalja és 
fogadja el a Helyi Esélyegyenlőségi Programot. 
 
 

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolását 
szolgáló eszközök bemutatása. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 

1. A HEP IT részletei 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

Célcsoport 
Következtetések 

problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  
rövid címmel 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

Javítani a hátrányos helyzetű csoportok 
munaerőpiaci helyzetén. 
Nehéz körülmények között élők 
eladósodásának megelőzése, már kialakult 
helyzet kezelése. 
Szélesebb körű, nagy létszámú 
közfoglalkoztatás. 

Képzésekben való részvétel propagálása, 
tájékoztatás. 
Közreműködők által tájékoztatás az 
érintetteknek, a válsághelyzetben lévőknek 
aktív segítségnyújtás. 
Foglalkoztatási lehetőségek, pályázatok 
kihasználása. 

Gyermekek 

Drog, bűnelkövetés, közlekedési kihágás 
megelőzése. 
Családon belüli erőszak, gyermekek 
bántalmazásának feltárása, visszaszorítása. 
Óvodás-, iskoláskorú gyermekek a helyi 
közoktatási intézményekből történő 
elvándorlásának visszaszorítása. 
Iskolai hiányzások csökkentése, egyenlő 
esély a tovább tanuláshoz. 

Drog prevenciós előadások, cselekmények 
következményeiről tájékoztatás. 
Gyermekbántalmazás felismerése, jelzés a 
hatóságok felé. 
Közoktatási intézményekben személyi és 
tárgyi feltételek fejlesztése, szülők 
nevelésbe történő bevonása, különösen az 
igazolatlan hiányzásokkal kapcsolatban. 

Idősek 

Településünkön ne maradjanak felügyelet, 
segítség nélkül. 
Nyugdíjasok tradicionális csoportjainak 
megőrzése. 
Munkanélküli nyugdíj előtt álló korosztály 
munkához segítése. 
Bűncselekmény áldozatává válásának 
megelőzése. 
 

Szociális jelzőrendszer kiépítése. 
Nyugdíjas csoportok taglétszámának 
megtartása. 
Képzési programok, közérdekű 
munkalehetőségek biztosítása. 
Bűnelkövetéssel kapcsolatos felvilágosítás, 
vagyonvédelmi segítség, házalókról 
tájékoztatás. 

Nők 

Általános iskolai végzettség és 
szakképesítés megszerzésének elősegítése. 
Női munkanélküliség csökkentése. 
Családon belüli erőszak elleni fellépés. 
Település közösségi életébe a nők nagyobb 
arányú bevonása. 

Felnőttképzés lehetőségének 
megteremtése településünkön, más 
szervezet által indított tanfolyamokról 
tájékoztatás. 
Erőszakot elszenvedőkről jelzés, részükre 
segítségnyújtás. 
Nők megnyerése társadalmi pozíciókra, 
tagságokra, közösségi feladatokra. 

Fogyatékkal 
élők 

Akadálymentesítettség javítása a 
településen. 
Akadálymentes információáramlás és 
eszközhasználat. 
Ügyintézéshez szükség esetén jeltolmács 
biztosítása. 

Akadálymentesítés helyi tervezése, források 
felkutatása. 
Információs adatbázisokra figyelemfelhívás, 
pályázatfigyelés, szakemberek bevonása. 
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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 

Munkaerő piaci helyzet javítása. 
Eladósodás megelőzése, helyzetkezelés. 
Közfoglalkoztatás elősegítése. 

Ficsór Adrienn családgondozó 
Pataki Zoltánné RNÖ elnöke 
Besenyei Károly alpolgármester 

Gyermekek 

Drogprevenció, bűnmegelőzés. 
Családon belüli erőszak megelőzése, 
kezelése. 
Helyi közoktatási intézményekben tartás. 
Iskolai hiányzások csökkentése. 

Nagyné Kozma Andrea óvodavezető 
Barna Imre pedagógus, képviselő 
 Dr. Juhász Krisztián háziorvos 
Dr. Szucsik Zsolt háziorvos 
Tóthné Morvai Marianna védőnő 
Kissné Ferencz Andrea iskolaigazgató 

Idősek 

Elmagányosodás megelőzése. 
Tradicionális csoportok megőrzése. 
Nyugdíj előtt álló munkanélküliek 
munkához segítése. 
Bűncselekmény áldozatává válás 
megelőzése. 

Bozóné Kecső Zsuzsanna Gond. Kp. vez. 
Harmat Józsefné képviselő 
Dr. Tasi Rudolfné képviselő 

Nők 

Legalább 8. osztályos iskolai végzettség, 
illetve szakképesítés megszerzése. 
Női munkanélküliség csökkentése. 
Családon belüli erőszak elleni fellépés. 
Település közösségi életébe bevonás. 

Molnárné Kalóczkai Andrea körz. 
ápolónő 
Dr. Kegyes-Sallak Éva fogszakorvos 
Báder Gábor képviselő 

Fogyatékkal élők 

Akadálymentesítettség javítása a 
településen. 
Akadálymentes információáramlás és 
eszközhasználat. 
Ügyintézéshez szükség esetén jeltolmács 
biztosítása. 

Juhászné Kassa Anita igazgatási előadó 
Dr. Pukoli Dániel képviselő 
Kovács Jánosné Péter Zsuzsanna körz. 
Ápolónő 
Luda Szilvia gyógypedagógus 
 

Jövőképünk 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák felzárkózása folyamatos. 
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők lehetőséget kapjanak a kitöréshez. 
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek esélyegyenlőségének biztosítását a szocializáció körülményeitől 
függetlenül. 
Folyamatosan odafigyelünk arra, hogy az idősek teljes körű tagjai maradjanak a társadalomnak, ne 
magányosodjanak el, ne maradjanak ténylegesen egyedül. 
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén az egyenlő bánásmódot az élet minden területén. 
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők élhető környezetének kialakítására. 
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

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

 A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseibe

n feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokka

l 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások  

(humán, pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1           

2           

3           

…           

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1           

2           

3           

…           

III. A nők esélyegyenlősége 

1           

2           

3           

…           

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1           

2           

3           

…           

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1           

2           

3           

…           

 



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 a polgármester felel.:  

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

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

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

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

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

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

lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek 
elhárításáról intézkedni  
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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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4. Elfogadás módja és dátuma 

 
I. Erdőtelek község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént. Az 
itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük. 
 
III. Ezt követően Erdőtelek község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (melynek 
része az Intézkedési Terv) megvitatta és a 122/2018. (XII.13.) számú határozatával elfogadta. 
 
Erdőtelek, 2018…………………………………… 
 

Forgács Jánosné 
polgármester 

 
 
 
Erdőtelek község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak venni. 
 
Erdőtelek, 2018.  ________________  
 

Pataki Zoltánné 
Erdőtelki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

elnöke 
 
 
 
Erdőtelek, 2018.  ________________  
 

Kissné Ferencz Andrea 
Erdőteleki Mikszáth Kálmán Általános Iskola 

igazgatója 

 
 
 
Erdőtelek, 2018.  ________________  
 

Nagyné Kozma Andrea 
Erdőtelki Kerekerdő Óvoda 

vezetője 
 
 
Erdőtelek, 2018.  ________________  
 

Bozóné Kecső Zsuzsanna 
Gondozási Központ 

vezetője 
 

 



HEP elkészítési jegyzék8 
 

NÉV9 HEP részei10 Aláírás11 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Pataki Zoltánné 
RNÖ elnöke 

R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Nagyné Kozma 
Andrea 

óvodavezető 
R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Bozóné Kecső 
Zsuzsanna 

Gond. Kp. vezetője 
R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Ficsór Adrienn 
családgondozó 

R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Juhászné Kassa Anita 
igazgatási előadó 

R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Molnárné Kalóczkai 
Andrea 

körzeti ápolónő 
R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

 
 

                                                           
8 Ez a jegyzék – mint a HEP melléklete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű egyetértésen és közös munkán alapul, és nem kizárólagosan egy „partneri aláírással” igazolt dokumentum 
9 A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.  
10 A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott személy, intézmény, partner az elkészítésben részt vett, észrevételezett, támogatta, 
ellenezte.  
R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte. 
11 Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban. 


