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„Az út kezdete ott van, ahol állunk. Módszerünk nem más, mint egyszerű cselekvés. Az idő pedig 

most érkezett el.” (D. Millman)  
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Bevezetés 

Az Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV, Törvény 

63/A § értelmében a településeknek rendelkezni kell esélyegyenlőségi programmal, mely feltárja és 

elemzi a település esélyegyenlőségi problémáit, megkeresi a beavatkozási pontokat, és öt évre szóló 

intézkedési terv mentén határozza meg a teendőket azok kezelésére.  

Az esélyegyenlőségi program a feltétele annak, hogy a helyi önkormányzat bármely hazai vagy 

európai uniós támogatásban részesülhessen.  

Az esélyegyenlőségi program a településen feltárt esélyegyenlőségi problémákra reagál, és 

beavatkozásokat tartalmaz azok kezelésére. A program része és az intézkedési terv alapja az a 

helyzetelemzés, mely képet ad a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok oktatási, lakhatási, 

foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről. A helyzetelemzés során feltárt problémák 

komplex kezelése érdekében kell a beavatkozásokat megtervezni, lehetőséget adva a 

felülvizsgálatra, az esetleges változtatásokra.  

A program célja a törvénnyel megegyezően annak biztosítása, hogy az élet valamennyi területén 

megelőzze a hátrányos megkülönböztetést és elősegítse egyes társadalmi csoportok tagjainak 

esélyegyenlőségét, különös tekintettel a kiemelten védett csoportokra, a romákra, a nőkre és a 

fogyatékos személyekre, ám a helyi sajátosságok alapján más társadalmi csoportokra is. 

A program elkészítéséhez szükséges esélyegyenlőségi helyzetelemzés célja az, hogy a 

rendelkezésre álló adatok, dokumentumok alapján feltérképezze a települést az adott területen, és 

megállapítsa, hogy a településen élő hátrányos helyzetű lakosság a teljes lakossághoz viszonyítva 

milyen jövedelmi, foglalkoztatási, képzettségi, szociális, lakhatási, területi, egészségügyi 

mutatókkal rendelkezik és ezek alapján az adott település milyen esélyegyenlőtlenségi 

problémákkal küzd.  

Az intézkedési terv a településen állandóan, vagy hosszabb ideig élő, hátrányos helyzetű csoportok 

helyzetének nyomon követését, valamint esélyegyenlőségének előmozdítását szolgáló 

intézkedéseket tartalmaz, különösen:  

 

 

• az oktatás és a képzés területén jelentkező problémák megszüntetésére,   

• az oktatásban, képzésben megjelenő sztereotipikus pályaorientáció megváltoztatására,  

• a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű      

hozzáférés biztosítására,  

• munkaerő-piaci, tevékenységi szegregáció kiküszöbölésére,  
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• a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányainak csökkentésére, foglalkoztatási esélyeik 

javítására,  

• az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésére a helyi önkormányzat döntéshozatalában, 

illetve az általa fenntartott, vagy támogatott intézményekben, és az önkormányzat által ellenőrzött 

szolgáltatások körében,  

• a hátrányos helyzetű csoportok tagjai részvételének elősegítésére a döntéshozatalban, ill. a 

közügyek irányításában.  

 

Az esélyegyenlőségi program célja, hogy Nyírparasznya olyan településsé váljon, ahol senki nem 

tapasztalja a hátrányos megkülönböztetés közvetlen vagy közvetett formáját védett tulajdonságai 

alapján, ahol minden lakossal szemben érvényesül az egyenlő bánásmód elve, valamint biztosított 

az egyenlő hozzáférés az önkormányzat és intézményei által nyújtott szolgáltatásokhoz. Az 

esélyegyenlőség és egyenlő hozzáférés biztosításán túl egyes társadalmi csoportok esetében olyan 

támogató lépések megtételére van szükség, melyek 

 

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, Nyírparasznya Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az 

esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. 

 

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 

összehangolja a település más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 

intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során 

bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami 

intézményfenntartóira. 

Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 
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A település bemutatása 

 

 

 

Nyírparasznya Nyíregyházától mintegy 50 km-re található az Északkeleti-Nyírségben. 

Nyírparasznya első írásos említése 1336-ból való Paraznya néven. A település a 49-es útról 

közelíthető meg,  a legközelebbi vasútállomás Ópályiban van. Településünk a mátészalkai kistérség 

része, a teljes közműlefedettségnek, burkolt útjainak és a vezetékes gáznak köszönhetően a lakosság 

lélekszáma közel állandó. 

A község elnevezése szláv eredetre vall. A többféle elnevezésből talán a legvalószínűbb a  szláv 

„proso” „prosnja” köles jelentésű szóból származtatni. 

Nyírparasznya a nyírség keleti szélén álló, viszonylag szabályos alaprajzú, többutcás település. 

Utcái előkertes beépítésűek; lakóházai általában oromfalas véggel néznek az előkertre. 

 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1336
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A szájhagyomány szerint, a mai református templom helyén állt már egy régi templom, melyet hol 

a katolikusok, hol  a reformátusok használtak.  Egyházi történetéről nagyon sokáig semmit sem 

tudunk. A jelenlegi templom 1866-ban épült torony nélkül. A kelet-nyugati tengelyű templom déli 

oldalának közepéhez 1914-ben építették a 22 méter magas tornyot. Orgonáját Angster József 

építette 1940-ban négy változattal. A 151 és 74 kg-os harangjait 1924-ben öntötték Budapesten. 

 

Falunk egyik legszebb és legrégibb épülete a görög katolikus templom, amely 1807-ben készült el. 

A templomot Szent Miklós tiszteletére szentelték fel, de ekkor még nem volt ikonosztázion a 

templomban. Ezt a híveknek a centenáriumra sikerült megoldaniuk, 1907-ben vásárolták meg 500 

pengőért. 

Maga az ikonosztázion régebbi, mint a templomunk, az 1780-as évekből származik, és nemcsak 

kora, hanem a szépsége miatt a templom egyik legnagyobb értéke és dísze. 

Mivel római katolikus templom nincs a faluban, így a görög katolikus templom a római katolikusok 

otthona is. 

A településen nagyobb cég, ami munkát adhat nincs. Az itt élő emberek között van családi 

gazdálkodó, mezőgazdasági vállalkozó, fodrász, festő, árufuvarozó, sírkő-műkőkészítő.  

A településen található: 5 vegyesbolt, 2 presszó, fodrász. Sokan mezőgazdasággal 

foglalkoznak,vagy jövedelmüket azzal egészítik ki. 

 

A megyére jellemző alma és meggyfák száma csökken, helyüket lassan az akác váltja fel. 

Nyírparasznya külterületén a gazdák körében egyre elterjedtebb az akác erdősítés, ennek oka, hogy 

az akác a homokos területeken is képes megélni, valamint gyorsan növő értékes faanyag. 

A szántóterülteken   napraforgó, a kukorica és a rozs a legjelentősebbek. 

 

 

Települési infrastruktúrák 

A település egésze el van látva útburkolattal, műútról a 49. számú útról közelíthető meg. 

Legközelebbi város Mátészalka, ami kb. 10-15 perc távolság autóval. Mátészalka várossal autóbusz 

közlekedéssel is van kapcsolat. 

Nyírparasznya település az M3 autópályához, mint magasabb rendű úthoz kapcsolódik. A település 

vasútállomással nem rendelkezik. A település minden közművel ellátott. Különösen 

szennyvízelvezetés esetében, folyamatosan bővíteni kell a rákötések számát. Ez azért is fontos, mert 

az egyedi elhelyezkedések nagy %-a környezetszennyező megoldású (nem zárt, hanem szikkasztó).  
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A további gázközmű fejlesztések, rákötések szorgalmazása a település levegőszennyezésnek 

mérséklése szempontjából lényeges. 

 

Demográfiai mutatók 

Állandó népesség - nők
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A fenti ábra Nyírparasznya demográfiai helyzetéről ad áttekintést statisztikai adatok alapján. (2011. 

KSH) Megállapíthatjuk, hogy a Magyarországon jellemző népességcsökkenő tendencia nem 

jellemző Nyírparasznya községre. A 0-2 éves gyerekek száma mutatja, hogy a településen 

várhatóan stagnálni fog a lakónépesség száma. 
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A népességszám alakulása 

Lakónépesség
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El-és odavándorlások aránya: 

Belföldi vándorlások - egyenleg (fő)
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Év Állandó jellegű 

odavándorlás 

Állandó jellegű 

elvándorlás 

Egyenleg 

2008 36 43 -7 

2009 49 48 1 

2010 25 28 -3 

2011 35 64 -29 

2012 29 41 -12 

 

A fenti táblázatból kitűnik, hogy a település vonzereje nem megfelelő, amit megerősít az a tény, 

hogy az állandó elvándorlások magasabb számot képviselnek. Az esetleges elvándorlók a 

megyeszékhelyre és a közeli városba költözik. A fiatalokra jellemző, hogy próbálnak iskolai 

végzettségüknek megfelelő megélhetést keresni Budapesten és külföldön. 
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Öregedési index (%)
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Az öregedési index alapján megállapítható, hogy az 50 ás 68 % között mozog, ami azt jelenti, hogy 

túlsúlyban vannak a 14 év alattiak, vagyis fiatalosnak  mondható a népességszerkezet. Ez persze 

nem azt jelenti, hogy esélyegyenlőség szempontjából csak a gyerekekre kell fókuszálni. 

A természetes szaporodás igen alacsony, 2011-ben számuk nem érte el a 10 főt. 
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Értékeink, küldetésünk 

 

Az esélyegyenlőség minden ember számára fontos érték. Megléte segíti, hogy mindenkinek esélye 

legyen jó minőségű szolgáltatásokra, az esélyegyenlőtlenséggel küzdő emberek előnyben 

részesítését az élet minden területén, függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy 

fogyatékossággal él, milyen a származása vagy az anyagi helyzete. 

 

Nyírparasznya Község Önkormányzata folyamatosan érvényesíti az esélyegyenlőségi szempontokat 

a működését, fejlesztését meghatározó alapvető dokumentumaiban.   

Az esélyegyenlőség megvalósítását horizontális elvnek tekinti, amely áthatja valamennyi 

önkormányzati tevékenységet: a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását a helyi szintű 

közpolitika alakítása során. 

 

Az Önkormányzat az esélyegyenlőségi politikáját munkáltatói szerepkörben, közvetlen 

szolgáltatásai során és intézményfenntartói szerepkörben érvényesíti. Az esélyegyenlőséggel 

kapcsolatos tevékenysége folyamán mindent megtesz annak érdekében, hogy az egyes projektek 

kidolgozásában az érdekelt civil szerveződések is aktív szerepet játsszanak, elősegítve ezzel a 

kerület lakosságának ilyen irányú szemléletváltását is. Ennek eszközei szabályozás, támogatás és a 

jó gyakorlatok bevezetése, bemutatása.  

 

Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

 

Nyírparasznya település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni 

kívánja: 

 

Az esélyegyenlőség minden állampolgár számára fontos érték. Az esélyegyenlőség érvényesítése 

nem pusztán követelmény, hanem az önkormányzatoknak is hosszú távú érdeke, hiszen azt a célt 

szolgálja, hogy mindenkinek esélye legyen a munkavállalásra, a karrierre, a jó minőségű 

szolgáltatásokra – függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy fogyatékossággal él, 

milyen a származása vagy az anyagi helyzete.  

Az esélyegyenlőségi program célja a diszkriminációmentesség, szegregációmentesség biztosítása 

településünkön.  
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Az esélyegyenlőségi programunk célja, hogy a településen élő hátrányos helyzetű csoportok 

számára a sikeres élet és társadalmi integráció esélyét tudjuk biztosítani, a helyi társadalmat célzó 

fejlesztések és beruházások során arra törekszünk, hogy a különböző területeken jelentkező 

hátrányokat kompenzáljuk a lehetőségekhez képest ezen esélyegyenlőségi intézkedésekkel.  

 

A helyi esélyegyenlőségi program célja, melyben Nyírparasznya település Önkormányzata az 

Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 

 

a) biztosított legyen az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésére a helyi önkormányzat 

döntéshozatalában, illetve az általa fenntartott vagy támogatott intézményekben, és az 

önkormányzat által ellenőrzött szolgáltatások körében;  

 

b) a nevelés, oktatás területén minden gyermek/tanuló az egyéni fejlődéséhez szükséges 

lehetőségekhez hozzájusson;  

 

c) a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 

hozzáférés biztosítása;  

 

d) munkaerő-piaci szegregáció visszaszorítására, a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci 

hátrányainak csökkentésére, foglalkoztatási esélyeik javítása;  

 

e) a hátrányos helyzetű csoportok tagjai részvételének elősegítésére a döntéshozatalban, a közügyek 

irányításában. 

 

A HEP helyzetelemző részének célja 

 

Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében 

nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és 

arányát, valamint helyzetét a településen. 

E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 

hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 

További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a 

területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 
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A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését a HEP 

IT tartalmazza. 

 

A HEP IT célja 

 

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 

elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 

szempontjából. 

További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 

Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a 

programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-

értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó 

tematikus munkacsoportokat. 
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1. Jogszabályi háttér bemutatása 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. 

A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

➢ A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 

mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi 

program elkészítésének szempontjai” fejezete és  

➢ A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) 

EMMI rendeletalapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

➢ A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv.) 

➢ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 

Szt.) 

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

(továbbiakban: Flt.) 

➢ A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi 

törvény) 

➢ Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 

➢ A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban: Gyvt.) 

➢ A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.)előírásaira.  

➢ 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség   előmozdításáról:  

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény 63. §. (5) előírásokat fogalmaz meg a települési 

önkormányzatok részére azt célozva, hogy a helyben élő, hátrányos helyzetű csoportok helyzetének 

javítása érdekében ún. esélyegyenlőségi programot fogadjanak el.  

Az alapelvek között a megelőzésről, az állapotmegtartás fontosságáról, a fogyatékos emberek 

szükségleteinek sajátosságaira kiterjedő figyelemről, az egyenjogúság feltételeinek megteremtéséről 

és a hátránykompenzációban az állam kötelezettségvállalásáról olvashatunk. A törvény 

megfogalmazza a fogyatékos emberek körét, mely klasszikusan az érzékszervi sérültekből, a 

beszédbeli nehézségekkel küzdőkből, a mozgáskorlátozottakból és az értelmi fogyatékosokból áll.  

➢ 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 

biztosításáról:  
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➢ A fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a mindenkit 

megillető jogokkal és lehetőségekkel csak jelentős nehézségek árán vagy egyáltalán nem 

képesek élni. E törvény célja a fogyatékos személyek jogainak, a jogok érvényesítési 

eszközeinek meghatározása, továbbá a fogyatékos személyek számára nyújtandó komplex 

rehabilitáció szabályozása, és mindezek eredményeként a fogyatékos személyek 

esélyegyenlőségének, önálló életvitelének és a társadalmi életben való aktív részvételének 

biztosítása  

➢ Az 1959. évi IV. törvénynek a Polgári Törvénykönyvnek a 75-től a 85-ig terjedő szakaszai 

tartalmazzák a személyiségi jogokat védelmező passzusokat. Tehát polgári peres úton 

kérheti a bíróságtól a jogsértés megtörténtének megállapítását, illetve azt, hogy a bíróság 

rendelje el a jogsértő állapot megszüntetését, illetőleg a jogsértést megelőző helyzet 

helyreállítását. Ezen kívül kártérítést is követelhet.  

➢ 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról  

➢ 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok  

nyilvánosságáról  

➢ 1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól  

➢ A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény  

➢ 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai 

szakszolgálatokról  

➢ A kormány 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelete a súlyos mozgáskorlátozott személyek 

közlekedési kedvezményeiről, Magyar Közlöny 1998/115. sz.  

➢ 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről  

➢ A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  

➢ Közhasználatú épületek akadálymentesítési kötelezettségéről szóló 1998. évi XXVI. tv.  

➢ 2000. évi LX. törvény a foglalkoztatásból és a foglalkozásból eredő hátrányos 

megkülönböztetésről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1958. évi 42. ülésszakán 

elfogadott 111. számú Egyezmény kihirdetéséről  

➢ 57/2002. (XI. 18.) OM rendelet az integrációs felkészítésről  

➢ 29/2002. (V. 17.) OM rendelet a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak 

folytatásához szükséges esélyegyenlőséget biztosító feltételekről  

➢ 21/2003. (II. 25.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és 

felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 

141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet, valamint a családok támogatásáról szóló 1998. évi 

LXXXIV. törvény végrehajtására kiadott 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról  
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➢ 5 362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet az Egyenlő Bánásmód Hatóságról és eljárásának 

részletes szabályairól  

➢ 1021/2004. (III. 18.) Korm. határozat a romák társadalmi integrációját elősegítő 

kormányzati programról és az azzal összefüggő intézkedésekről  

➢ 2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, 

valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők 

foglakoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról  

➢ 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat 

foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók 

ellenőrzésének szabályairól  

➢ 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról és 

annak módosításai  

➢ Az Európai Parlament és a Tanács 2006/54/EK irányelve (2006. július 5.) a férfiak és nők 

közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés 

területén történő megvalósításáról  

➢ Az Európai Parlament és a Tanács 771/2006/EK határozata (2006. május 17.) az 

Esélyegyenlőség mindenki számára európai évéről (2007) – az igazságos társadalom 

irányában 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális 

szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó 

munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről  

➢ 1089/2006. (IX. 25.) Korm. határozat a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács 

létrehozásáról  

➢ 10/2006. (II. 16.) OGY határozat az új Országos Fogyatékos ügyi Programról  

➢ 1982. évi 10. törvényerejű rendelet a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden 

formájának felszámolásáról 1979. december 18-án New Yorkban elfogadott egyezmény 

kihirdetéséről  

➢ 2004. évi CXI. törvény a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 88. 

ülésszakán elfogadott, az anyaság védelméről szóló 183. számú Egyezmény kihirdetéséről  

➢ 2/2012. (VI.5.) EMMI rendelet 

➢ Nyírparasznya Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2/2011. (I.11.) CKÖ határozata 

A települési önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat közötti együttműködési 

megállapodás jóváhagyásáról 

➢ 4/2012. (V.11.) Önkormányzati rendelet szociális étkeztetésről 

 

➢ 6./2013. (IV.10.) Egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet 
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1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása 

 

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint a Nyírparasznya Község  

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször 

módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 66. §-a és a 68. § (3) bekezdése  

alapján, figyelembe véve az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. 

rendelet (továbbiakban: Ámr.) 37. § (4) bekezdés a)-f) pontjaiban meghatározottakat, 

együttműködési megállapodást kötöttek. 

A megállapodás részletesen tartalmazza azokat a feladatokat és együttműködési lehetőségeket, 

amelyek eredményesen segítik a jogszabályokból adódó kötelezettségek teljesítését és a közösen 

megfogalmazott célok megvalósítását. 

Pozitív diszkriminációt a település szűkös anyagi keretei miatt nem tud alkalmazni. Ha van ilyen 

irányú pályázati lehetőség a célcsoportok részére, ezzel a településünk önkormányzata élni kíván. 

Rendeletet erre vonatkozóan önkormányzatunk nem alkotott. 

 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

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

programokkal  

Nyírparasznya   Község Önkormányzata a korábbi években több jelentős összegű pályázati 

támogatást nyert a közoktatási infrastruktúra fejlesztésére. A TIOP 1.1.1-07/1.-„ A pedagógiai 

módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” című projekttel régi vágya 

teljesült a nyírparasznyai Általános Iskola tanulóinak és nevelőinek. Az EU és a Magyar Állam 

támogatásával valósult meg a közel 5 milliós beruházás.  

A műszaki berendezéseket (6 iskolai PC csomag, 4 db tantermi csomag, 1 db szerver szoftver, 1 db 

WIFI csomag) a már említett pályázaton nyertünk, értéke 4.722.500.-Ft.  

A pályázó Nyírparasznya Község Önkormányzata volt.  

A pályázat anyagi támogatásával a számítógépterem 6 új munkaállomással bővült, négy 

tanteremben interaktív tábla és laptopok segítik a nevelők munkáját. 

2007-ben a „LEKI” elnevezésű programban sikerült részt vennünk. 

Amit sikerült elnyernünk, az a „Leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának 

támogatására szolgáló decentralizált helyi önkormányzati program” Ezzel az anyagi forrással, 

sikerült a Szabadság köz I.-II. út aszfaltozása és a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése. 

2010-ben az ÉAOP-3.1.2./B—2010-0012 „Nyírparasznya Kossuth utca útburkolatának felújítása-

szélesítése” című projekttel sikerült szebbé varázsolni a környezetet.  
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Ahhoz, hogy le tudjuk küzdeni hátrányainkat, nagy lehetőséget biztosított az, hogy beléptünk a 

Kistérségi Társulásba. 

Ahhoz, hogy térségünk adottságairól, szociokultúrális hátteréről, lakosainak összetételéről reális és 

átfogó képet kaphassunk, ennek érdekében elkészítésre került a Kistérségi Tükör című 

dokumentum, amelyben ide vonatkozó jellemző adatok találhatóak. 

Ez meghatározza a település stratégiai elképzeléseit. Éppen e társulás tette lehetővé számunkra, 

hogy különböző pályázati lehetőségeket kihasználva hátrányos helyzetéből adódó lemaradásainkat 

pótolhassuk, felzárkózási esélyeinket növelhessük.   

Erre konkrét példa a kistérségi társuláshoz benyújtott és a Tanács által támogatott TÁMOP.2.3. 

röviden Gyerekesély Program (GYEP).  

Ennek  a programnak az elemei a kistérség valamennyi település érdekeit szolgálja.  

 

Így Nyírparasznya is több projektben érintett. Ezáltal szolgálja az esélyegyenlőség megteremtését. 

A projekt leglényegesebb célja, hogy a  hátrányos helyzetű gyermekek minél fiatalabb korban (0-6 

év) olyan élethelyzetbe kerüljenek, hogy biztosítsuk számukra a hátrányaik kompenzálásának 

lehetőségeit. 

Ezt leginkább elősegíti a „Biztos Kezdet” szolgáltatás, mely településünkön 2013. júlis 1-től indul. 

Ezen szolgáltatásban inger gazdag környezetben fogadják a gyermekeket és édesanyjukat.  

A gyermek életének legkorábbi időszakában segítséget kapnak testi, értelmi, érzelmi és szociális 

fejlődéshez.  

A problémák korai felismerése, a programhoz kapcsolódó szakember folyamatos támogatása, a 

gyermekekkel és a szülőkkel való közvetlen foglalkozás hozzájárul a programban részvevő 

gyermekek sikeres iskolakezdéséhez. Fejlesztő játékok segítségével képességük, készségeik 

fejlődhetnek. Szüleikkel való együttjátszás során erősödik  a gyermek-szülő kapcsolata.  

Az anyukák a szülői szerepgyakorlásra kapnak lehetőséget. Kérdéseikre választ, megoldást 

kaphatnak.  

Maga a leendő intézmény központi szerepet tölt majd be, hiszen a projekt számos eleme ezen a 

helyszínen kerül megvalósításra. 

A program másik fontos eleme az esélyegyenlőség megteremtése a gyermekorvosi alapellátásban. 

Mivel Nyírparasznyán nincs főállású gyermekorvos, ezért havi rendszerességgel az időszerű szűrő 

és egyéb vizsgálatok ezáltal biztosítottá válik. 

A családok szintjén is törődik  a program a felzárkózás esélyének biztosításával a „Termelj 

helyben”program beindításával.   
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A program lehetőséget kínál az aktív munkavállalói körbe való visszakerülésre. A kiválasztott 

családok a kertműveléshez szükséges eszközöket juthat. 

 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásának bemutatása 

 

Mint az ismeretes, a közigazgatás korszerűsítésének folyamatában fontos mérföldkő volt a 

kistérségi rendszer valamint a többcélú kistérségi társulásokra vonatkozó jogi szabályozás 

kialakítása. Az önkormányzati rendszer megújításában meghatározó szerepet játszanak ezen új 

típusú társulások, hiszen a közszolgáltatások minőségi és hatékony megszervezésére adnak 

lehetőséget, továbbá az ésszerű munkamegosztás kialakításával az együttműködésben résztvevő 

települések harmonikus fejlődését biztosítják 

A Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás által felvállalt feladatok közé tartozik az általános iskolai 

közoktatási-társulások megszervezése, pedagógiai szakszolgálatok (nevelési tanácsadás, logopédia, 

gyógytestnevelés, pályaválasztási tanácsadás) ellátása, az egészségügy területén a központi ügyelet 

megszervezése, a szociális feladatellátáson belül a családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás, 

jelzőrendszeres házi-segítségnyújtás és egyéb szociális alapszolgáltatások kistérségi szintű 

működtetése, valamint mozgókönyvtári, kulturális feladatokban történő közreműködés.  

A társulás egyben ellátja a Kistérségi Fejlesztési Tanács feladatait is, amely a kistérség összehangolt 

területfejlesztési tervezési és beruházási feladat.  

A Társulás célja:  

a)a közszolgáltatások magasabb szakmai színvonalon történő, hatékonyabb ellátása;  

b)a kistérségi területfejlesztési projektek támogatása;  

 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns 

adatok, kutatások áttekintése 

 

A települési esélyegyenlőségi program a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiadott 

Módszertani Segédlet és Gyakorlati Útmutató Helyi Esélyegyenlőségi Programok Megalkotásához, 

az emberi erőforrások minisztere 2/2012. (VI.5.) EMMI rendelete a helyi esélyegyenlőségi program 

elkészítésének részletes szabályairól alapján készült. A helyzetelemzés elkészítéséhez a KSH és a 

TeIR adatbázis valamint a népszámlálási adatok szolgáltak alapul. Emellett Nyírparasznya Község 

Önkormányzata által szolgáltatott adatok, a településen tett személyes látogatások alkalmával 

gyűjtött anyagok és az elektronikus média  

Nyírparasznyával foglakozó oldalai is hasznos információkkal szolgáltak. 
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A települési önkormányzat nem gyűjtött és nem elemzett adatokat a romákkal, nőkkel és a 

fogyatékkal élőkkel kapcsolatban. Nyírparasznya 998 lélekszámú település, ezért az 

esélyegyenlőségi szempontból érintett társadalmi csoportok helyzete viszonylag jól követhető. 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

Nyírparasznyán az RNÖ becslése alapján a településen élő romák aránya közel 40 %.. A 

településnek van Roma Nemzetiségi Önkormányzata, 4 fő tagot számlál. 

A szó klasszikus értelmében Nyírparasznyán nincs cigánytelep, de van két utca ahol többségében 

magát romának való személy él. 

 

Az egyik helyen az Ópályiból betelepült romák, míg a másik helyen az  generációk óta itt élő romák 

élnek. Lakókörnyezetük megfelelő, megfelelő viselkedési forma a jellemző, a munkához való 

hozzáállásuk példaértékű. Ugyanakkor a fent említett betelepült roma lakosok, nem tudnak 

beilleszkedni a közösségükbe. Magatartásuk, viselkedésük, megjelenésük  romboló hatással van 

megítélésükre A roma lakosság ezen része kb. 12-13 éve kezdett beköltözni Ópályiból, főleg a 

Rákóczi utcában élnek. Sok esetben nem tartják be a társas együttélés társadalmi normáit. 

 

A korábban kitűzött céljaink között szerepel az, hogy családok szintjén is törekedni kell a 

felzárkóztatás esélyének biztosítására. A „Termelj helyben” program egy lehetőséget kínál a 

szegénység hatásának mérséklésére, az aktív munkavállalói körbe való visszakerülésre. 

A településen rászoruló, kisgyermekes családok (10 család) juthatott így vetőmaghoz, palántához és 

a kertműveléshez szükséges eszközökhöz. A családok kiválasztásában a település 

önkormányzatának segítséget nyújtott a RNÖ is. 

Ezek a családok folyamatos ellenőrzés alatt végezhetik majd a munkát.  

 

Az iskola mögötti területen pályázat útján az elmúlt évben fóliasátor építésére került sor. A 

megtermelt zöldségeket az iskolai, óvodai étkeztetésnél használják fel.  

A településen több kisebb mezőgazdasági vállalkozó működik, de főleg kalászosokat termesztenek, 

ami gépesített munka-igényes és kevés élőmunkát igényel. Nem sokan foglalkoznak kertészettel, 

gyümölcs-termesztéssel, így nincs szükség nagymértékű élőmunkára. Ugyanakkor az is gond, hogy 

még ez ehhez szükséges szakismeret is sok esetben hiányzik. Helyben vagy a környező településen 

van lehetőség idényjellegű munkavégzésre, ez többnyire gyümölcsszedést vagy étkezési napraforgó 

betakarítást jelent. De ennek a lehetősége korlátozott. 

 

 

 



 19 

3.2. Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 

A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi 

önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 

törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző 

foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak 

bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban.  

Az ÁFSZ adatai szerint 2010-ben a Mátészalkai kistérségben a 15-64 éves korcsoport 54,8%-a volt 

aktív. Arányuk 2003-hoz képest közel 10 százalékpontos emelkedést mutat. A foglalkoztatottság 

szintje ugyanakkor rendkívül alacsony, mindössze 42,8%-os volt 2010-ben. Ez a 2003-as adathoz 

viszonyítva elenyésző emelkedésnek nevezhető  Összehasonlításképp: a foglalkoztatási ráta 2010-

ben az országban 55,4%-os volt a 15-64 éves népesség körében, a régióban 49,1%-os, a megyében 

46,3%-os.11 Árnyalja a képet, hogy a hivatalos adatokon túl Mátészalkán találni munkalehetőséget, 

igaz, nem legális keretek között foglalkoztatnak. Ezek alkalmi pénzkereseti lehetőségek.  

A Nyírparasznyáról a  körülbelül 20-25 fő jár Mátészalkára dolgozni.  

 

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

 Nő Férfi Összesen Nő Férfi Összesen 

    Fő % Fő % Fő % 

2008 306 334 640 59 19 101 30,20 160 25 

2009 314 307 621 68 30 103 33,50 171 27,50 

2010 263 287 550 74 28,10 98 34,10, 172 31,27 

2011 261 293 554 55 21,07 56 19,11 111 20,03 

2012 258 260 518 52 20,20 53 20,40 105 20,30 

 

 

 

A településen több típusú közmunkaprogram folyik  

A Start munkaprogram – mezőgazdasági elnevezésű projekt  keretében dolgoznak az elmúlt évben 

pályázat útján felállított fóliasátorban. Összesen 18 fő, ebből 14 nő, és négy férfi.  Közülük 8  nő, és 

1 férfi hátrányos helyzetű munkavállaló. 

Szintén Start munkaprogram a „Mezőgazdasági földút karbantartása”elnevezésű projekt. Ebben a 

programban 15 fő dolgozik, 5 nő és 10 férfi.  
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Közfoglalkoztatásban résztvevők száma  2012-es adatok alapján: 
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A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyeinek számát az alábbi táblázatból tudjuk kiszűrni: 

 

Év Regisztrált 

vállalkozás 

Kiskereskedelmi 

üzletek 

Vendéglátóhelyek  Állami szektorba 

foglalkoztatottak 

Kivetett 

iparűzési adó 

Befizetett 

iparűzési adó 

Foglalkoztatási 

programok 

Programban 

részvevők 

2012 10 5 2 33 700.000 640.000 1 22 

 

A fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő programokban, valamint az oktatásból a munkaerőpiacra 

való átmenetet megkönnyítő programokban való részvétel igénnyel Munkaügyi Hivatalt lehet 

felkeresni. 

Ilyen és ehhez hasonló programok nincsenek a településen. 

 

Településünk lakónépessége és az alacsony státuszú lakosság aránya:  

 

Lakónépesség 

száma 

Legfeljebb általános 

iskolai végzettséggel 

rendelkezők aránya 

az aktív korúakon 

(15- 

59 évesek) belül 

Rendszeres 

munkajövedelemmel 

nem rendelkezők aránya az 

aktív korúakon (15-59 

évesek) belül 

Legfeljebb általános iskolai 

végzettséggel rendelkezők és 

Rendszeres munkajövedelemmel 

nem rendelkezők aránya az aktív 

korúakon belül 

953 48,8 % 72,30 % 43,10 % 
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A Romák között elenyésző azok száma, akik nem fejezték be az általános iskolát. 

A foglalkoztatás területén hátrányos megkülönböztetésben, nem szenvednek, hiszen a saját 

fenntartású intézményekben  közmunkaprogram keretében is foglalkoztatják őket. 

Negatív diszkriminációról sem a Polgármester, sem a Jegyző felé nem érkezett bejelentés. 

 

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

kapcsolódó támogatások 

A támogatások fajtái: 

➢ Rendszeres szociális segély: 331 fő 

➢ Álláskeresési segélyben részesülők száma: 13,5 fő 

➢ Időskorúak járadéka: 2 fő 

➢ Ápolási díj: 29 fő 

➢ Átmeneti segély: 4 fő 

➢ Temetési segély:  7 fő 

➢ Óvodáztatási támogatásban részesülők száma: 10 fő 

➢ Foglalkoztatást helyettesítő támogatás: 103 fő 

Természetben nyújtott szociális ellátások: 

➢ Köztemetés: 0 

➢ Közgyógyellátás: 105 fő 

➢ Adósságkezelési szolgáltatás: nincs 

2012-es adatok alapján 

 

A szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek és a helyi 

önkormányzatoknak a feladata. (1993. évi III. tv. A szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról). A szociális ellátások a rászorultság mértékétől és okától függően vehetők igénybe. A 

juttatások azokat a hátrányokat igyekeznek kiküszöbölni, kompenzálni, amelyek az adott személyt 

helyzetéből adódóan sújtják. 

A kapott információk azt mutatják, hogy Nyírparasznya polgárai kedvező szociális feltételek között 

élnek. A települési Önkormányzat a rászorulókat a szociális helyzetük és rászorultságuk alapján 

pénzbeli vagy természetbeni juttatásban részesíti a megfelelő törvényi szabályozás  alapján. 

A rendszeres szociális segélyben részesülők körében elenyésző azok száma, akik azért kapják az 

ellátást, mert gyermekük napközbeni ellátását nem tudják megoldani: Nyírparasznyán egy-egy fő 

az, aki ezen oknál fogva kapja az ellátást. 
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A települési önkormányzat az alapellátás keretében szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás keretén 

belül gondoskodik a rászoruló családok és betegek, az időskorúak ellátásának megszervezéséről. 

Ezen szolgáltatások fenntartója az Önkormányzat. 

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri 

melegétkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy 

átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk miatt. A 

jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési önkormányzat a 4/2012 (V.11.) sz. 

rendeletében határozza meg, amely a szociális étkeztetésben való részvétel feltételeit foglalja 

magában. Nyírparasznyán az étkeztetést évi átlagban 40 fő igényli. A jelenlegi adatok alapján 23 fő. 

Ebből 4 férfi és 19 nő. 

 

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell 

biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. 

Biztosítani kell az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel 

fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való 

közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való 

segítségnyújtást.  

Az igénybevevők száma 9 fő. 

A szolgáltatás fenntartója az önkormányzat. 
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3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 

A lakásállomány száma településünkön 2008. júniusában 330 db volt, mely azóta  jelentősen nem 

változott. 

A bérlakás állomány, szociális lakásállománnyal nem rendelkezik településünk illetve nem 

rendelkezünk adatokkal, hogy mennyi a lakásállományon belül azoknak a száma, amelyek elégtelen 

lakhatási körülményeket biztosítanak, valamint mekkora a száma az egyéb lakáscélra használt nem 

lakáscélú ingatlanoknak. 

 

A lakások, lakóingatlanok és önkormányzati bérlakások száma, valamint a lakások jellemzői a 

településen 

 

 

Lakások/lakóingatlanok 

száma 

Önkormányzati 

bérlakások 

száma 

Vezetékes 

vízzel ellátott 

lakások 

aránya 

Csatorna 

hálózatba 

bekötött 

lakások 

aránya 

Árammal 

ellátott 

lakások 

aránya 

Vezetékes 

gázzal ellátott 

lakások 

aránya 

Életveszélyes 

lakások 

aránya 

Nem 

életveszélyes, 

de egészségre 

káros lakások  

aránya 

Komfort 

nélküli 

lakások  

aránya 

350 0 90,0% 82,0% 100 % 17 % 3 % 3 % 17 % 

 

 

A legnagyobb szegénységi kockázatú háztartástípusok száma és aránya 

 

A településen 

élő 

háztartások 

száma 

18 évesnél fiatalabb 

gyermeket nevelő háztartás 

18 évesnél fiatalabb 
gyereket nevelő 

foglalkoztatott nélküli 

háztartás 

Három és több, 18 

éven aluli gyereket 

nevelő háztartás 

18 évnél fiatalabb 

gyereket nevelő, 

egyszülős 

háztartás 

Száma aránya Száma aránya Száma Aránya Száma  aránya 

280 138 49,3 118 85,5 71 51,4 13 9,4 
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Az elmúlt 2 évben már egyre inkább érzékelhető a településen élő szegényebb réteg eladósodása. A 

szociális segélykérelmekből, az ingatlanárverési hirdetmények számából arra lehet következtetni, 

hogy egyre több családot érint valamely közszolgáltató vagy hitelintézet felé fennálló tartozás miatti 

végrehajtás elrendelése. 

Lakhatást segítő támogatások közül önkormányzatunk a lakásfenntartási támogatást biztosítja a 

rászorulók részére, melynek változásait a következő ábra mutatja be. 

 

Lakásfenntartási támogatásban részesítettek száma 
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3.5. Telepek, szegregátumok helyzete 

 

Településünkön nincsenek szegregátumi viszonyok, annak ellenére, hogy  a fent említett 2 utcában 

jellemzően  roma származású emberek élnek. Jellemző rájuk, hogy rendelkeznek 8 általános 

végzettséggel, és rendszeresen részt vesznek közmunkaprogramokon, illetve idénymunkából 

származik a jövedelmük.  

A rendelkezésre álló adatok alapján elmondható, hogy sem a település, sem az oktatási intézmények 

nem folytatnak szegregáló gyakorlatot. 

 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 8§ () bekezdése önkormányzatok számára 

kötelező feladatként előírja az egészségügyi alapellátásról való gondoskodást. 

 

A korábban említett Gyermekesély Program másik fontos eleme az esélyegyenlőség megteremtése 

a gyermekorvosi alapellátásban. Mivel településünkön nincs főállású gyermekorvos, ezért havi 

rendszerességgel az időszerű szűrő és egy egyéb orvosi vizsgálat ezáltal biztosítottá válik 

A gyermekorvos a felmerülő betegségek, fogyatékosságok időbeni felismerésekor a házi orvossal 

konzultálva a megfelelő szakorvosi ellátást biztosíthatják. A védőnők intenzív jelenléte biztosítja az 

állandó információ áramlást a hátrányos helyzetű családok és az orvosok között. Jelenleg a 

településen két védőnő látja el a feladatokat közösen a szomszédos Ópályival. A háziorvos a hét 

minden napján délután fogadja a betegeket. Ő Mátészalkáról jár  a rendelésre. 

A tanácsadás hetente egyszer zajlik, a védőnői és az orvosi is egyaránt. Ekkor terhességgondozás, 

csecsemőgondozás, szűrővizsgálatok és védőoltások megadása történik.  

Esetleges újszülött látogatás, iskolai szűrővizsgálatok –oltások, tetvességi vizsgálatok elvégzéséhez 

más napokon is eljönnek községünkbe. A gondozottakkal a kapcsolattartás megfelelő a 

tanácsadáson a megjelenések száma jónak mondható (havi 30-40). Bizalommal fordulnak a 

védőnőkhöz, tanácsaikat kikérik, meglátásuk szerint meg is fogadják. 

Védőoltások terén elmaradás nincs, a szűrővizsgálatok megtörténnek. A nyilvántartás szerint a 

terhes kismamák létszáma évente 12-15, melyből 1-2 fiatalkorú. 

Az elhanyagolás ritka, krónikus beteg kisgyermek nincs, gyermekbántalmazással sem találkoznak 
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Szociális szolgáltatások a településen 

➢ házi segítségnyújtás 

➢ étkeztetés 

Természetbeni juttatások közül a legnagyobb mértékű a közgyógyellátás.  

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és 

helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. 
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Ápolási díjban részesítettek száma a településen  a 2008-as évhez viszonyítva jelentősen nőtt, 

viszont azóta,  szinte állandó, jelentős változás nem tapasztalható. 
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Településünkön az étkeztetést a helyben lévő korszerű konyhán oldják meg.  
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A sportprogramokhoz való hozzáférést tekintve kedvező helyzetben vagyunk. 2012 őszén 

szerveződőtt egy Aerobick edzés. Egy helyi  szakképzett fiatalember tartja a foglalkozásokat, 

hetente 2 alkalommal kizárólag hölgyek részére. A foglalkozásokon részt vesznek roma  

származású nők is.   

A férfiak részére szintén adott a sportolás lehetősége. A korszerű tornaterem ad helyet egy-egy 

focitornának.  Valamint kiváló teret biztosít a szabadidő hasznos eltöltéséhez. 

A gyermekek helyzete ennél sokkal kedvezőbb. Az iskolai tömegsport kivételével, megszervezésre 

került a Lovas-kultúra oktatása a közeli Fülöp-tanyán, valamint az intézményben heti 2 órában 

tart mazsorett  foglalkozást a Móra Ferenc Általános Iskola pedagógusa az „Integrált térségi 

programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére a Mátészalkai kistérségben” 

c. program keretében. 

Ezt tekinthetjük pozitív diszkriminációnak, hiszen a  hátrányt csökkentő 

megkülönböztetés csoportra, személyre vonatkozó jogi, adminisztratív vagy egyéb segítséget jelent. 

Indítéka a domináns egyén vagy csoport együttérzése, megértés illetve a másik fél követelése 

vagy tiltakozása a gazdasági és társadalmi igazságtalanság ellen. Szándéka a szolidaritás, az 

embercsoportok közötti gazdasági vagy társadalmi igazságtalanság enyhítése, vagyis 

az esélyegyenlőség megteremtésre. 

A pozitív diszkrimináció bizonyos esetben korlátokat állít főleg a domináns és esetleg a hátrányos 

helyzetben lévőnek, mégis az esélyegyenlőséget vizsgálva igazságosabb.  

 

3.7. Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

A település életében fontos szerepet töltenek be közösségi színterek, a művelődés helyi feltételeinek 

biztosításával. A helyi közösségi együttélés fő jellemzője a társadalmi szolidaritás, ami 

megnyilvánul a településen élő idősek és gyermekek irányába.  

A településen a kulturális ágazat is hozzájárul a község békés, kiegyensúlyozott közösségi életéhez. 

A község könyvtára heti 20 órában áll a polgárok rendelkezésére. A feladatokat felsőfokú 

végzettségű szakember irányítja. 

Az iskola épületében található könyvtár kettős funkciójú, mert iskolai és községi feladatokat is ellát. 

Felszereltségét tekintve egy kiválóan  felszerelt és gondozott területről beszélhetünk. 

A Kistérségi Társulásnak köszönhetően 2 db korszerű számítógépet, internet hozzáférést és a 

legfrissebb dokumentumokat mondhat magáénak.  

Heti- és Napilapok állnak az olvasók rendelkezésére. 

A Református egyház minden évben kirándulást szervez a gyerekeknek. Nyáron egyhetes üdülési 

lehetőséget, télen 2-3 napos pihenési lehetőséget biztosít, nemcsak református gyermekeknek. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Polg%C3%A1ri_engedetlens%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szolidarit%C3%A1s_(szociol%C3%B3gia)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Es%C3%A9lyegyenl%C5%91s%C3%A9g
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A Nyírparasznyai Daloskör 2003. novemberében alakult 16 fővel. (100 %-ban nők). Rendszeresen 

részt vesznek a községben rendezett ünnepségen, rendezvényen. Folyamatos meghívást kapnak a 

környező településekre.  

 

A  Magyar Élelmiszer Bank közreműködésével 10-15 millió Ft értékű tartós élelmiszert osztottak 

szét 2006 óta, évente egy-két alkalommal a rászoruló családok között. 

 

A közösségi színterek között kell megemlíteni, a  nők részére szervezet aerobick foglalkozást, a 

férfiak részére pedig  a futball edzéseket.  

 

3.8. A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 

 

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint a Nyírparasznya Község Roma 

Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást kötöttek, 2011. 01. 

11-én.  

A helyi önkormányzat segíti a települési nemzetiségi önkormányzat pályázati lehetőségeinek a 

feltárását és azok elkészítését.  

A helyi önkormányzat jegyzője önkormányzati megbízottat (továbbiakban: megbízott) jelölt ki a 

települési kisebbségi önkormányzattal történő kapcsolattartásra.  

A helyi önkormányzat segíti a települési nemzetiségi önkormányzat kulturális, művészeti 

hagyományőrző rendezvényeinek megszervezését és lebonyolítását. Ezen kívül közös rendezvények 

szervezésével népszerűsítik és mutatják be a települést és annak értékeit.  

A helyi önkormányzat támogatja a településen működő hagyományőrző együttesek, klubok, civil 

szervezetek működését.  

Az oktatás területén kiemelt figyelemmel kísérik a cigány nemzetiségű gyerekek továbbtanulásának 

lehetőségeit, annak segítése érdekében a tehetséges tanulók a helyi önkormányzat és a települési 

nemzetiségi önkormányzat döntése alapján támogatásban részesüljenek. 

A nyírparasznyai RNÖ vezetője a kirándulások szükségessége mellett foglalt állást, több 

alkalommal is nyújtott anyagi segítséget tanulmányi kirándulások megszervezésében. 

Példaértékű a kapcsolattartás, konfliktus nincs a két önkormányzat között. 
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3.9. A problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során 

településünkön 

Beazonosított problémák Fejlesztési lehetőségek 

 

A romákra vonatkozó adatok gyűjtésének 

nehézségei, a célcsoport meghatározásának 

bizonytalanságai lehetetlenné tették mérhető 

teljesítménykövetelmények rögzítését, és 

ezekre épített monitoring rendszer 

létrehozását. A számszerű adatok, 

indikátorok hiánya nem ad valódi értékelésre 

lehetőséget. 

Jelzés a jogalkotók felé. 

Megfelelő módszer megtalálása, 

kezdeményezése a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal közösen. 

 

Magas a munkanélküliek száma, ami tovább 

generálja az elszegényedést 

Közfoglalkoztatás továbbfolytatása, helyi 

foglalkoztatási lehetőségek felkutatása, 

álláskereső klub/tréningek tartása 

Többgenerációs munkanélküliség, a 

hátrányos helyzetből szinte lehetetlen kitörni 

Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások 

biztosítása, szükséglet alapú felzárkóztatási 

program kidolgozása 

Nem tudják igazolni a 30 napos 

munkavégzést 

Növelni kell az önkormányzat által 

foglalkoztatott közcélú munkát végzők 

számát, helyi civilkatalógus elkészítése 

Nincs elegendő pénz a kertműveléshez és 

állattartáshoz 

Közösségi kert és baromfi programba 

bevontak számának növelése, ösztönzés a 

folytatásra 
 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

Az öregedési index alapján megállapítható, hogy túlsúlyban vannak a 14 év alatti gyerekek. 

 

A településen biztosítva van az óvodáskorú gyermekek elhelyezése. 

Az óvoda az iskola épületével egy épületrészben található, jó megközelítésű, korszerű épületi 

adottságai vannak, 2005-ben épült. Két óvodai csoportban három óvodapedagógus nevel két 

csoportban. Munkájukat 2 fő dajka segíti. Az intézményben a dolgozók feladatmegosztása, 

együttműködési hatékonysága működőképes. 

Igen magas a hátrányos helyzetű gyermekek száma. A hátrányos helyzetű gyermekek aránya az 

összlétszámához viszonyítva: 82 %; a halmozottan hátrányos gyermekek aránya az összlétszámhoz 

viszonyítva: 69 %. 

A hátrányos helyzetű gyermekek iskolai sikerességéhez hozzájárul a megfelelő minőségű és 

időtartamú be óvodáztatás. A kisgyermekkorban történő pedagógiai támogatás jelentősen csökkenti 

a későbbi iskolai kudarcot,s  ezáltal az egyének későbbi boldogulását is. 

Kiemelt feladata az intézménynek az esélyegyenlőség biztosítása, kiemelt figyelem a 

veszélyeztetett, halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek, családok segítése. 
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Fel kell deríteni,hogy a 3. életévüket betöltő gyermekek közül kik nem veszik igénybe az óvoda 

ellátást, és ezek közül kik a halmozottan hátrányos helyzetűek. 

 

 

Óvodai intézmények száma: 1 

Óvodai feladat ellátási helyek száma: 1 

Óvodai férőhelyek száma: 50 

Óvodába beíratott gyermekek száma: 40 

Óvodába beíratott hátrányos helyzetű 

gyermekek száma: 

33 

Óvodába beíratott halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek szám: 

28 

 

A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ellátása az óvodában 

 

 Csoport 1. Csoport 2. Összesen 
Beíratott hátrányos 

helyzetű gyermekek száma 
14 19 33 

Beíratott, 20%-ot 

meghaladóan hiányzott 

halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek száma 

1 1 2 

Fejlesztő foglalkozásban 

részesülő hátrányos 

helyzetű gyermekek száma 

0 11 11 

Beíratott halmozottan 

hátrányos gyermekek 

létszáma 

10 18 28 

Beíratott, 20%-ot 

meghaladóan hiányzott 

halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek száma 

1 1 2 

Fejlesztő foglalkozásban 

részesülő halmozottan 

hátrányos helyzetű 

gyermekek száma 

0 11 11 

 

 

2013. január 1-vel elindult az intézményben az „Add a kezed” az esélyegyenlőség 

megteremtésénekek segítése az oktatásban és a munkaerőpiacon című projekt.  

A projekt célja: 

➢ A korai gyermekkori gondoskodás szolgáltatásaihoz való hozzáférés javítása a hátrányos 

helyzetű roma gyermekek számára. 

➢ Roma szülők informálása és tájékoztatása az óvodai nevelés jelentőségéről. 

➢ Tudatosság és elkötelezettség növelése. 

 

A projekt része a „Meséd” program. A mesélésen keresztül a roma édesanyák olvasási, írási és 

kommunikációs készségeinek javítása, amelyet később tovább tud adni gyermekének.  



 31 

A program az édesanyákat felkészíti az óvodáztatással kapcsolatos feladatokra, a 3 éves gyermekek 

be óvodáztatásának fontosságára, az egészséges életmódra való nevelésre. 

 

Az iskola épülete kiváló állapotú. 2004/2005-ben épült 90 %-os állami támogatásból. A XXI. 

század normáinak is megfelelő építményben mindennek helye van, a tanulók kényelmesen elférnek.  

Kedvező épületi adottságok mellett sok hiány mutatkozik  szemléltető illetve oktatástechnikai 

eszközök terén. Az iskolában a munkát az integrált oktatásnak megfelelően végzik. 

Évfolyamonként egy osztály van. 2005 óta képesség kibontakoztató programban is részt vesz az 

intézmény. Magas a hátrányos helyzetű tanulók száma, ezért nagy súlyt fektetnek a felzárkóztatásra, 

korrepetálásra. A leghátrányosabbakkal egyéni módon is foglalkoznak. A jó képességű tanulóknak 

szakkörökön, tehetséggondozó foglalkozásokon biztosítják azt a pluszt, ami a bennük rejlő értékek 

felszínre hozásához szükséges. 

Oktatott nyelv az angol és a lovári cigány nyelv. 

Napközis csoport az alsó tagozatban összevontan működik, 1-4. osztályos tanulókkal. 

Ennek köszönhetően a tanulás a legrászorultabbak számára illetve tanítói segítség mellett egy 

lehetséges szolgáltatás. 

A továbbtanulás 15 éve 100 %-os. 

 

A településen a 91 fő általános iskolába járó gyermekek közül 83% hátrányos helyzetű, 59 % pedig 

az összlétszámhoz viszonyítva halmozottan hátrányos helyzetű tanuló.  

Indulási hátrányaik a családi szocializáció hiányaira, valamint a családok értékrendjének és anyagi 

viszonyainak az elégtelenségére vezethető vissza. Ezek a problémás családok nehezen fogadják el 

az iskola értékrendjét. A tanulók iskolába járása rendszeres, az igazolatlan mulasztás nem jellemző 

a nyírparasznyai gyermekekre. 

Gyógypedagógiai tagozat az iskolában nincs. Valamennyi HHH-s gyermek integráltan van oktatva 

az intézményben. 

A szociális alapellátás nagyon nagy odafigyelést igényel, hiszen a gyermekek között  sok a HH és 

HHH tanuló. 

Az iskolában bevezették a cigány kisebbségi nyelv oktatását, a gyermekek tanulnak cigány 

népismeretet is. A felkészítést  szakképzett pedagógusok végzik. 

Intézményi tájékoztatás szerint a felzárkóztató munka eredményeképpen alacsony a lemorzsolódás. 

Magántanulók aránya nem változott az elmúlt években. Jelen pillanatban nincs magántanulója az 

intézménynek. 

Az intézmény továbbtanulási mutatói igen változatos képet mutatnak A gimnáziumban 

továbbtanulók aránya igen változó az elmúlt években.  
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Csökkent a szakközépiskolában továbbtanulók aránya, tervek szerint növekszik a szakképző 

iskolákban továbbtanulók százalékos aránya. Pozitívum, hogy a vizsgált időszakban valamennyi 

tanuló befejezte az általános iskolát. 

A szabadidő hatékony eltöltése érdekében nagyon sok sport és kulturális tevékenységet kínál az 

intézmény.  

A TÁMOP 5.2.3-as projekten belül napközis tábort szerveznek az iskolában.  

Leghátrányosabb helyzetű kistérségben, településen élünk, ahol jelentős a lakosság elszegényedése.  

Jellemző a tartós munkanélküliség, a munkalehetőségek hiánya. Nincsenek tartalékok, a családok 

folyamatosan szegényednek. Sok szülő nem tudja finanszírozni gyermekei táboroztatását, a sport és 

szabadidős programok költségeit. A szegénységben élő gyerekek táboroztatásának elsődleges célja 

a nap 3-szori étkeztetés biztosítása a tanítási szünetben. 

A nyári szünetben 30 gyermek számára fejlesztő foglalkozások biztosítása önismereti, kézügyesség 

fejlesztő, sport, szabadidős és kulturális foglalkozások. A foglalkozások során olyan 

tevékenységformákkal ismerkednek meg a gyerekek, amelyekre a hagyományos tanórai keretekben 

illetve a szülők nehéz anyagi körülményei miatt nincs lehetőségük. Cél a gyermekek felügyeletének 

biztosítása mellett a szabadidő hasznos és tartalmas eltöltése.  

A tábor megfelelő keretet biztosít a tolerancia, az önismeret és a konfliktuskezelés elsajátítására. 

Az oktatás területén negatív diszkrimináció alkalmazásáról nem érkezett bejelentés. 

 

A 6. – és 8. évfolyamos kompetencia mérés eredményei az iskolában, 2009-2011. évek átlaga 

 

6. osztály 

 

Matematika Szövegértés 

Átlag pontszám Változás 2009-2011. Átlag pontszám Változás 2009-2011. 

 

1273 -1 1314 -1 

 

 

8. osztály 

 

Matematika Szövegértés 

Átlag pontszám Változás 2009-2011. Átlag pontszám Változás 2009-2011. 

 

1344 1 131 1 
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A település mindent megtesz azért, hogy az esélyt mindenki számára egyformán biztosítsa. 

Településünkön élő családok szociális anyagi, és kulturális helyzete egymástól nagymértékben 

eltér, ezért a nevelő és oktató munka is ehhez a helyzethez igazodik: tanórán és tanórán kívül a 

pedagógusok megpróbálják segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók 

felzárkóztatását. 

A kis létszámú osztályok lehetővé teszik, hogy a nevelői munkában eredményeket produkáljanak. 

Minden tanuló egyéni körülményeit, problémáit, lehetőségeit és esetleges korlátait is ismerik. Ezek 

objektív felmérése után egy olyan nevelési rendszer kidolgozására került sor, hogy a közös munka 

hatékony legyen. 

A kis létszám nagy lehetőségeket rejt a differenciált oktatásban, így ezek figyelembevételével 

illetve rendszeres nevelő tevékenységével jóval hatékonyabbá tehető. 

 

A gyermekjóléti szolgáltatás folyamatosan működik községünkben. A gyermekek napközbeni 

ellátását az óvodában és a napköziben biztosítja az önkormányzat. Családi napközi sajnos nem 

működik. 

Rendszeres Gyermekvédelmi Támogatásban részesülők ingyen jutnak tankönyvhöz, ez 90%-ot 

jelent. 

A településen minden gyermek magyar állampolgársággal  rendelkezik, hátrányos 

megkülönböztetésben egy gyermek sem szenved.  

 

A veszélyeztetett, a védelembe vett, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, az 

óvodáztatási támogatásban részesülő, és szakellátásban nevelkedő gyerekek száma 

 

0-17 

évesek 

száma 

 

veszélyeztetett 

gyerekek 

védelembe vett 

gyerekek 

Rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesülő 

gyerekek száma 

(fő) 

óvodáztatási 

támogatásban 

részesülő 

gyerekek 

száma 

(fő) 

állami 

gondoskodás 

keretében, 

szakellátásban 

nevelkedő 

gyerekek 

száma 

(fő) 

 Száma Aránya Száma aránya 

195 16 8,2 8 4,1 232 11 8 

 

 

A védelembe vétel okai: iskolai igazolatlan mulasztás, családi konfliktus, szabálysértésre elkövetett 

lopás, a szülők alkoholizmusa, durva bánásmód, helytelen nevelési módszerek. 

Fontos, hogy az összehangolt munka során időben segítséget kapjanak a családok, és eredményt 

tudjunk elérni. 
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4.1 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Nyári szünet idején nem biztosított a 

rendszeres melegételhez jutás és a nyári 

gyermekfelügyelet 

- nyári gyermekétkeztetés megszervezése, 

- nyári napközi megszervezése 

Kevés a szabadidős lehetőség - szabadidős tevékenységek működtetése, 

-  sport, mozgás megszerettetése 

Az oktatási intézményekben nincs 

gyógypedagógus 

- 1 főállású gyógypedagógus alkalmazása 

Nem minden HH/HHH 3 éves gyermek 

részesül óvodai ellátásba, holott a férőhely 

biztosított 

Lehetőség szerint teljes körű óvodáztatás 

megvalósítása 3 éves kortól, kiemelten a 

HHH  

gyermekek esetében 

HH, HHH-s gyerekek továbbtanulási 

lehetőségeinek szélesítése 

Érettségit adó középfokú intézménybe 

beiratkozott tanulók számának emelkedése 
 

 

 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 

A nők helyzetével kapcsolatban a munkahelyeken az országos helyzetképhez hasonló kép 

bontakozott ki. 

A témában készített statisztikák alapján általánosan elmondható, hogy a gazdasági helyzettől 

függetlenül a részmunkaidős foglalkoztatást és a távmunkában végzett keresőtevékenységet tartják 

a nők számára leginkább elfogadható formának. 

A település régtől átörökített közösségi szabályai sok családnál még mindig a hagyományos női 

szerepeket részesítik előnyben, melyben a nő nem a munkavállalás, hanem a család ellátás a 

területén kell, hogy megtalálja a helyét. Természetesen ez folyamatosan változik, modernizálódik, 

és főleg a középkorúaknál, fiataloknál más célok körvonalazódnak. 

A településen az óvoda, az iskola, a konyha, és az önkormányzat kínál munkalehetőséget. Ezekben 

az intézményekben összesen 21 fő dolgozik arányukat tekintve 100%-ban nők. 

A településen magasabb számban vannak jelen a munkavállalási korú nők. A munkanélküliek 

számát tekintve nincs nagy eltérés a férfiak és a nők között. 

A nők helyzete, ha gyermeket vállalnak, még nehezebb: hiszen a gyermekes anyák elhelyezkedési 

esélyei jóval rosszabbak, mint gyermektelen társaiké.  

A vállalkozó nők helyzete pedig még nehezebb: hiszen a tetemes részük kényszervállalkozó: nincs 

felettük semmilyen védőernyő. 
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Nyírparasznyán a nők átlagos iskolai végzettsége magasabb, mint a férfiak átlagos iskolai 

végzettsége. A magyar társadalomban a kétkeresős családmodell az uralkodó, mindezekből az 

következik, hogy a nők nagy részének dolgoznia kell. 

A gyermekvállalás a nő ill. partnere legbelsőségesebb döntése: neki és partnerének kell eldöntenie 

mikor, hány gyermeket kíván vállalni és felnevelni. Azonban a társadalmi érdek az, hogy a nőket 

bátorítsuk a gyermekvállalásra. Ezért széles szociálpolitikai/oktatási programokkal kell őket 

segíteni: elérhető bölcsődei / óvodai / iskolai ellátást biztosítani, a munkapiacokon pedig – miután 

adócsökkentő programunk segítségével a bérek színvonala magasabb lesz – sokkal elterjedtebbé és 

elfogadottabbá válik a részmunkaidős foglalkoztatás. A nőket arról is biztosítani kell, hogy 

gyermekvállalásuk idején szakmájukban is tovább tudnak fejlődni, ha azt igénylik. 

A nők részvételének elősegítését a foglalkoztatást segítő és képzési programokban nagy mértékben 

segíti az óvodában elindult „Szülők az óvodában” program. 

Önkéntesen jelentkező anyukák saját gyermekük óvodai csoportjában egy olyan foglalkozást 

tartanak, aminek tartalmát az óvodai élet mindennapjaihoz illeszkedve ők maguk határozzák meg. 

A településen nem biztosítottak és elérhetők helyben az esélyegyenlőség szempontjából fontos 

közszolgáltatások: 

 

➢ Családi napközi 

➢ Bölcsőde 

➢ Házi gyermekfelügyelet 

➢ Családok átmeneti otthona 

 

Családon belüli erőszak nem jellemző. A családsegítő, védőnői adatok alapján a nők helyzetéről 

családon belül nincs adat. Elképzelhető, hogy nyilvánosságra nem került esetek előfordulnak  

 

A nemek szerinti összetételt Nyírparasznya vonatkozásában az alábbiak szerint tudjuk 

meghatározni. Nyírparasznyán  a nők  száma magasabb, bár jelentős eltérés nem mutatkozik A 60-

64 évesek közötti életszakaszokban fedezhető fel változás..  A 65 év felettieknél a nők száma 

magasabb,  és itt  az eltérés  jelentős.  

A nők részéről a társadalom egészében várható magasabb átlagéletkor miatt azonban az idősebb 

korosztályokban arányuk felülreprezentált. Az arányok közelítenek az országos és a megyei 

átlagokhoz.   
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Állandó népesség - nők
0-14 éves

18%

15-17 éves

5%

18-59 éves

59%

60-64 éves

5%

65 év feletti

13%

 

 

 

Állandó népesség - férfiak
0-14 éves

20%

15-17 éves

6%

18-59 éves

63%

60-64 éves

4%

65 év feletti

7%

 

 

 

Nők, férfiak aránya a lakónépességben:  

 
fő % 

nők férfiak összesen nők férfiak 

nő 493 483 976 51% 49% 

0-2 évesek           

0-14 éves 103 99 202 51% 49% 

15-17 éves 26 30 56 46% 54% 

18-59 éves 333 298 631 53% 47% 

60-64 éves 28 20 48 58% 42% 

65 év feletti 76 36 112 68% 32% 
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Tapasztalataink szerint a nők között is kiemelten hátrányos helyzetben vannak 

• a 45 év feletti nők a változó képzettségi követelmények, 

• a pályakezdők a szakmai tapasztalat hiánya, 

• a gyesen lévő, illetve a kisgyermekes anyukák a munkából való kiesés miatt. 

A veszélyeztetett korcsoportba tartozó nők foglalkoztatása különös figyelmet és támogatást igényel. 

Az anyagi kiszolgáltatottságukat fokozza, hogy sokan nem tudják felmutatni a 

nyugdíjjogosultsághoz szükséges ledolgozott munkaidőt. 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

A közösségi esélyegyenlőség akcióprogram céljai között szerepel a gazdasági és szociális szférában 

a nők és férfiak esélyegyenlőségének érvényesítése, valamint a munka és a családi élet 

összeegyeztetése mind a férfiak, mind a nők számára. Az Önkormányzat, mint munkáltató eleget 

tesz az egyenlő munkáért egyenlő bér követelményének. 

E célok megvalósulását példamutatásával tudja segíteni, hiszen szükséges az a tudatformálás és 

szemléletváltás, amely ezen a területen is biztosítja az esélyegyenlőséget. 

Tapasztalataink szerint a nők között is kiemelten hátrányos helyzetben vannak 

• a 45 év feletti nők a változó képzettségi követelmények, 

• a pályakezdők a szakmai tapasztalat hiánya, 

• a gyesen lévő, illetve a kisgyermekes anyukák a munkából való kiesés miatt. 

A veszélyeztetett korcsoportba tartozó nők foglalkoztatása különös figyelmet és támogatást igényel. 

Az anyagi kiszolgáltatottságukat fokozza, hogy sokan nem tudják felmutatni a 

nyugdíjjogosultsághoz szükséges ledolgozott munkaidőt. 

Településünkön a munkanélküliek foglalkoztatását jelenleg az önkormányzat a közmunka program 

keretében oldja meg. Diszkrimináció egy esetben sem történt. 

 

 

5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei, 

családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, 

családbarát munkahelyi megoldások stb.) 

 

A kisgyermeket nevelő nők és férfiak esélyeit a szolgáltatási hiányosságok alapvetően rontják. A 

kisgyermekesek munkaerő-piaci esélyeinek tekintetében elsődleges a bölcsődei férőhelyek száma, 

illetve a családi napközi hálózat. Sajnos községünk egyik szolgáltatással sem rendelkezik.  
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5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

A családtervezés, anya- és gyermekgondozás a védőnői hálózat szakmai munkájában jelenik meg. 

Ennek során a szociálisan nehéz helyzetben élő várandós anya és gyermekekre fokozott figyelmet 

fordítanak. A leendő szülők számára a gyermekgondozással kapcsolatos ismeretek átadását már 

várandós korban kezdik meg: tanfolyamok, beszélgetések, családlátogatások formájában. Segítséget 

nyújtanak a családi-, szociális juttatások megismerésében és a hozzá tartozó nyomtatványok 

kitöltésében.  Családtervezéssel kapcsolatban a gyermekek felvilágosítására alapvetően az iskolában 

kerül sor.  

 

5.4  A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

Jellemzően az erőszak jó része a családban marad, hiszen a nőket, illetve a családokat érő erőszakos 

cselekedetek nagy része ma még felderítetlen. Településünkön nem tudunk családon belüli 

erőszakról. 

 

 

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

A település nem rendelkezik a fent említett intézményekkel. Legközelebb a 15 km-re lévő 

Mátészalkán lehet igénybe venni ezeket a szolgáltatásokat. 

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

Önkormányzat példamutatással hívja fel a figyelmet a nők társadalmi szerepvállalásának 

erősítésére. Önkormányzati képviselők körében 2 nő található, az alpolgármester is nő. A 

közintézményekben dolgozók számát tekintve. 

Óvoda: 100%-ban nő, 

Konyha: 100-ban nő; 

Önkormányzat: 50%-ban nő; 

Iskola: 68 %-ban nő 

Megállapítható, hogy településünkön nincs olyan szervezet, amely a nők érdekvédelmére alakult 

volna. 
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5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló 

kezdeményezések 

A roma nők, a kisgyermeket nevelő, a sokgyermekes, vagy gyermeküket egyedül nevelő anyák, 

valamint a 45 év feletti nők különösen, többszörösen is hátrányos helyzetben vannak a 

munkaerőpiacon. Ennek oka egyebek között a magyar társadalom hagyományos családmodelljében 

keresendő: még ma is sokan vallják, hogy a nők helye a ház körül, a családban van, nem a 

munkaerőpiacon. Ezt a szemléletet tovább súlyosbítják a nőkkel kapcsolatos negatív sztereotípiák. 

 

A munkanélküliség aránya körükben magasabb, ez össztársadalmi probléma, amelyen komplex 

programokkal lehet enyhíteni. 

Szakmai tapasztalataink szerint a gyermek születését követően az otthon maradó szülő 

magányosnak érzi magát. Hirtelen az eddigi aktív életéből minden háttérbe szorul, a megszokottól 

eltér, és fellép a félelem a „más”- tól. Ezért az Önkormányzat a közművelődés, a sport, a szabadidő 

eltöltésének terén olyan családbarát környezetet kíván teremteni, amely közösségi teret nyújt 

számukra is.   

 

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

A nők körében sokan nem rendelkeznek 

szakképesítéssel 

A mélyszegénységben élő nők munkaerő-

piaci elhelyezkedésének integrációja 

A GYES-ről való visszatérés a munkaerő 

piacra mérsékli a szegénység kialakulásának 

kockázatát. 

Gyermekek napközbeni ellátását biztosító 

intézmények működtetése. 

Önkormányzat gazdasági helyzetének 

figyelembevételével az ellátásköltségeinek 

átvállalása. 

Magas a nők esetében a tartós 

munkanélküliség. 

Speciális képzési programok szervezése, 

közvetítések (e-tanácsadó). 
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

6.1  Az időskorú népesség főbb jellemzői 

 

Kiemelt figyelmet érdemel a 65 év felettiek csoportja, amelyben a magyarországi helyzethez 

hasonlóan másfélszer több a nő, mint a férfi. Az egyedülálló idős női népesség megélhetése 

problémát jelenthet az önkormányzat számára, mivel várhatóan igénye megnő a közösségi 

szolgáltatásokra.  

Nyugellátásban részesülők száma 

 

Saját jogú ellátás Hozzátartozói ellátás 

Öregségi 

nyugdíj 

Rokkantsági 

nyugdíj 

Özvegyi 

nyugdíj 

Árvaellátás 

116 fő 76 fő 20 fő 26 fő 

Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi nő 

44 72 39 37 2 18 10 16 

 

A nyugellátásban részesülők száma átlagos. Az öregségi nyugdíjban részesülők között a nők, a 

rokkantsági nyugdíjasok között pedig a férfiak vannak nagyobb számban. Az özvegyi nyugdíjasok 

közel 90%-a nő, míg az árvaellátást igénylők nemenkénti megoszlása szerint több a nő. 

Az árvaellátottak száma a lakónépesség arányaihoz viszonyítva magas 

Településünkön az Önkormányzat rendeletében meghatározottak szerint szociális étkeztetés 

keretében segíti az idős embereket. 

 Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 

étkeztetéséről kell gondoskodni, akik nem képesek biztosítani koruk vagy egészségi állapotuk miatt. 

Ezt a szolgáltatást  40 fő veszi igénybe. Évi átlagot tekintve 23 fő. 4 férfi és 19 nő. A szolgáltatást 

igénybevevőknek ebéd szállítását az önkormányzat gépjárművel oldják meg. 

9 fő veszi igénybe házi segítségnyújtást is az önkormányzat fenntartásában szakember segítségével. 

 

2011. január 1-jén kezdte meg működését településünkön a „Szent Miklós” Házi segítségnyújtó 

Szolgálat. A 107 fő gondozottat 13 szakképzett alkalmazott látja el. Ezek közül 1 fő 4 órában, a 

többiek 8 órás munkaidőben vannak foglalkoztatva. 

Az ellátottak számára nyitva álló helyiség Nyírparasznya községben a település központi részén 

elhelyezkedő görög katolikus parókián került kialakításra. Tömegközlekedési eszközzel, 

személygépkocsival, kerékpárral és gyalogosan is könnyen megközelíthető. A parókia épületében 

került kialakításra a szolgáltatás számára nyitva álló helyiség, mely kerekesszékkel is 

megközelíthető. 



 41 

1998-ban alakult meg az „Őszirózsa Öregek Napközis Otthona”. Céljaként tűzte ki az időskorúak 

életminőségének javítását. 

Sajnos ez az intézmény 2012-ben megszűntette működését, mert csökkent az állami támogatás, és 

az Önkormányzat nem tudta finanszírozni  a felmerülő költségeket. 

Erre az intézményre nagy szükség lenne, hiszen igen sok egyedülálló időskorú ember él a 

községben, s számukra talán ez jelentette az egyetlen kikapcsolódást. 

 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

A községben élő nyugdíjasok további foglalkoztatásáról nincsenek adataink. A településen élő idős 

emberek helyben, a ház körüli mezőgazdasági termelésből önmaguk és szűkebb családjuk számára 

zöldséget termesztenek, kisállatokat tenyésztenek, így biztosítva az aktív időskort. 

 

6.3 A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

Az idősek ellátást segíti az időskorúak járadéka, a megélhetést biztosító jövedelemmel nem  

rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.  

Időskorúak járadékában jelenleg 2 fő részesül. 

A nyírparasznyai Daloskör 2003-ban alakult. Korösszetételét tekintve 33 éves kortól 70 éves korig  

terjed. Kizárólag nők a tagjai. Céljaik között szerepel: elsősorban a hagyományőrzés és kulturális 

fejlesztés, a településen és  a környező községekben még fennmaradó felkutatása, feldolgozása és 

ismertetése. 

 

A könyvtár tagjai között is találhatunk időskorú olvasókat. A számítógép rejtelmeihez nincs igazán 

vonzalmuk, viszont szívesen olvasnak 

 

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

 

Kiemelt terület az egészségügy, a község a helyben biztosított szűrővizsgálatokkal segíti az idős 

emberek egészségmegőrzését a betegségek korai felismerését. Az aktív időskor biztosítása 

érdekében az 1998-ban alakult meg az „Őszirózsa Öregek Napközis Otthona”. Céljaként tűzte ki az 

időskorúak életminőségének javítását. 

Sajnos ez az intézmény 2012-ben megszűntette működését, mert csökkent az állami támogatás, és 

az Önkormányzat nem tudta finanszírozni  a felmerülő költségeket. 

Erre az intézményre nagy szükség lenne, hiszen igen sok egyedülálló időskorú ember él a 

községben, s számukra ez jelentette az egyetlen kikapcsolódást. 
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Kiemelt terület az egészségügy, a község a helyben biztosított szűrővizsgálatokkal segíti az idős 

emberek egészségmegőrzését a betegségek korai felismerését. 

 

6.5.Következtetések, problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

• Az idősek orvosi ellátásának biztosítása szükség esetén falugondnoki szolgálattal  

• A rizikócsoportokba tartozó idősek helyzetének feltárása, szükség esetén a további  

segítség adás megszervezése.  

• Az élethosszig tartó tanulás feltételeit a nyugdíjasok számára is biztosító helyi programok  

tervezése (pl. számítógép használat)  

 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során kerületünkben 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

Idősebb korosztályba tartozók 

munkanélkülisége 

Nyugdíj megszerzéséig munkaviszony 

Nemzedékek közötti kapcsolat nehézsége. Generációs programok szervezése. 

A célcsoportra jellemző betegségek 

gyakorisága (megelőzése, késleltetése) 

- aktivitást, mozgást fejlesztő (gyógytorna) 

programok szervezése, 

- mobil szűrővizsgálat biztosítása, 

- képzések, tanácsadások igény szerinti 

bővítése 

 

 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 

A településen fogyatékkal élőkre vonatkozóan nem vagy csak részben állnak rendelkezésre 

értékelhető statisztikai adatok, amelyek alapján pontos képet lehetne alkotni a fogyatékkal élők 

lakhatási, egészségügyi, foglalkoztatási helyzetéről. Ezért szükséges ismertetni az elmúlt 2 

népszámlálás adatait, melyből képet kaphatunk a fogyatékkal élőkről. 
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Ezért szükséges ismertetni az elmúlt 2 népszámlálás adatait, melyből képet kaphatunk a fogyatékkal élőkről. 

 

 

 

A 2001. évi népszámlálási adatok szerint 577 ezer fogyatékkal élő ember volt Magyarországon, 

amely a lakosság 5,7 %-a. 

 

Népesség fogyatékosságtípus szerinti megoszlása 2001. évben az alábbiak szerint alakult: 

 

Mozgáskorlátozott 43,6 % 

Látássérült  14,4 % 

Értelmi fogyatékos            9,9 % 

Hallássérült  10,5 % 

Egyéb   21,6 % 

 

 

A 2011. évi népszámlálási adatok szerint 457 ezer fő vallotta magát fogyatékkal élőnek, mely a 

népesség 4,6 %-a. 

 

Népesség fogyatékosságtípus szerinti megoszlása 2011. évben: 

 

Mozgáskorlátozott  44,8 % 

Látássérült   15,8% 

Értelmi fogyatékos          8,19 % 

Hallássérült  13,73 % 

Egyéb   17,8 % 
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A két népszámlálási adat közti nagy különbséget (120 ezer fővel csökkent a fogyatékkal élők 

száma) a KSH azzal indokolja, hogy 2001-ben azok, akik nem fogyatékkal élők voltak, de 

egészségi állapotukat rossznak ítélték, nem találtak válaszlehetőséget a kérdőívben, így az „egyéb” 

fogyatékos kategóriát jelölték meg, megnehezítve ezzel a ténylegesen fogyatékkal élők 

megkülönböztetését a tartós betegektől és a fogyatékkal élők valós számának a megállapítását. 

 

A fentieket szem előtt tartva, azért több lényeges megállapítást levonhatunk a 2011. évi 

népszámlálási adatokból: 

- a nemek szerinti arány jelentősen nem tér el a teljes népességétől, a fogyatékkal élők 53 %-a nő, 

- többen egynél több fogyatékosságot is jeleztek (100 fogyatékkal élő átlagosan 123 

fogyatékosságot jelölt), 

- a legnagyobb csoport a 232 ezer főt elérő mozgáskorlátozottak, akiknek több mint 80 %-a 50 

évnél  

   idősebb, 

- a fogyatékkal élők 56 %-a legfeljebb általános iskolát végzett, 

- a nagyothallóknak és a mozgássérülteknek 9-10 %-a egyetemi vagy főiskolai végzettségű. 

 

A településen nem foglalkoztatnak fogyatékkal élő és megváltozott munkaképességű személyt.  

 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

 

A szociális ellátásokat igénybevevők között nagy valószínűséggel jelen vannak fogyatékkal élők is.  

A fogyatékkal élők pénzbeli, természetbeni ellátása a jogosultság alapján történik. Nem tekinti 

külön az önkormányzat a fogyatékos személyeket egy-egy ellátás biztosításánál. Közülük 

feltehetően többen rokkantnyugdíjasok, gyakrabban szorulnak átmenetei segélyre, a betegségük 

kezelését a közgyógyellátás keretében támogatják. Az ápolási díj is azon ellátások közé tartozik, 

továbbá a házi segítségnyújtás, amire a fogyatékos személyek is jogosultak lehetnek. 

Feltételezhetően vannak fogyatékos személyekkel együtt élőcsaládok, akik családsegítésre szorultak 

az elmúlt évben, vagy gyermekeik számára gyermekvédelmi kedvezményt utal az önkormányzat, 

azonban iskolai végzettségéről egyik fél sem nyilatkozott. 
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7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 

gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

Községünkben a közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítése folyamatos, mert 

megoldhatatlan lett volna egyszerre valamennyi intézmény teljes akadálymentesítése.  

Mára elmondható, hogy az egészségügyi, szociális szolgáltatások, a kulturális programokhoz 

történő hozzáférés részben biztosított.  

A közösségi fórumokat, eddig is akadálymentes helyszínen rendeztük meg. 

A jövő nagy feladata, hogy a teljes körű akadálymentesítést megvalósítsuk, bár ez jelentős 

költségvonzatunk miatt csak ütemezetten lehetséges. 

Új beruházás, felújítás a hatályos jogszabályoknak megfelelően csak akadálymentesített környezet 

biztosításával történik. Alapelv, hogy a településfejlesztési tervekben és más településfejlesztési 

dokumentációkban általános elvárásként jelenik meg az egyenlő esélyű hozzáférés 

szempontrendszere. 

 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

A fogyatékkal élő népesség arányáról nincs 

adat 

Adatbázis létrehozása, a célcsoport 

feltérképezése 

Nem teljes körűen akadálymentesek 

intézményeink 

Intézmények akadálymentesítése 

 

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek 

 

Az önkormányzatnak és intézményeinek,vállalkozásoknak, a civil szervezeteknek, az egyházak 

képviselőinek, a város lakosságának – kicsiknek és nagyoknak, időseknek és fiataloknak – közös 

érdeke és felelőssége, hogy Nyírparasznya a jövőben is még inkább élhető és szerethető községgé 

váljon. 

Ennek érdekében nagyon sokan és nagyon szívesen vesznek részt a kijelölt feladatokban.  

Fontos, hogy a jövőben is minél többen aktív tevékenységet folytassanak és ezzel mintát mutatva a 

közösség többi tagjának egyre többen bekapcsolódjanak a közösségi munkába. 

A civil szervezetek, a lakosság és az önkormányzat kapcsolata jónak értékelhető. 

A község lakossága igyekszik részt venni a különböző rendezvényeken, programokon, melyek 

lebonyolításához a civil szervezetek támogatást igényelhetnek az önkormányzattól. 

A faluban működik  civil szervezet , amelyek munkájukkal nagymértékben hozzájárulnak a 

közösség összetartozásának erősítéséhez, a hagyományok, a múlt értékeinek megőrzéséhez, az 

egészségmegőrzéshez, a szabadidő hasznos eltöltéséhez. 
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Nyírparasznya Közoktatásáért Közalapítvány 

 

Az alapítvány 1998-ban alakult civil és önkormányzati kezdeményezésre. 

Az alapítvány bevétele a tagok által szervezett jótékonysági bál hasznából, felajánlásokból és a 

támogatók adójának 1%-ból tevődik össze. A pénz nagy részét a kuratórim szétosztja az 

intézmények között, más részét tartalékolja előre nem látható kiadások fedezésére 

Gyerekek felszerelésére, kirándulásra, tanfelszerelésre költik. Szintén ebből a keretből a 

továbbtanulók részére pályázatot írnak ki. Azok kaphatnak támogatást, akik átlaga 4,2 felett van. Ez 

hat-nyolc ezer forintot jelen egy gyereknek. 

 

 

Daloskör  

A nyírparasznyai Daloskör 2003-ban alakult. Korösszetételét tekintve 33 éves kortól 70 éves korig  

terjed. Kizárólag nők a tagjai. Céljaik között szerepel: elsősorban a hagyományőrzés és kulturális 

fejlesztés, a településen és a környező községekben még fennmaradó felkutatása, feldolgozása és 

ismertetése. 

 

Polgárőrség 

 

Ebben évben  az egyesülési jog alapján létrejött társadalmi szervezete. Célja az község közrendje és 

közbiztonsága fenntartásának segítése, a veszélyhelyzetek megelőzésében és kezelésében, a 

társadalmi bűnmegelőzésben való lakossági részvétel, illetve az önkormányzatok és a lakosság 

közötti bizalom erősítése, továbbá a helyi közbiztonság közösségi védelme. 

 

A rendezvényeken jellemző az önkéntes munka, valamint a  KKV szektor szereplői, adományaikkal 

hozzájárulnak településünk rendezvényeinek sikeréhez. 

 

9. Helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

Nyírparasznya Község Önkormányzata a Települési Esélyegyenlőségi Program elfogadását 

megelőzően a konzultáció és véleményformálás lehetőségét minden, a megvalósításba bevont 

szakmai és társadalmi partner számára biztosítja. 

Annak érdekében, hogy a Települési Esélyegyenlőségi Program megvalósítása hatékony, a tervezett 

intézkedések hosszú távú érvényesülése, fenntartható fejlődése biztosított legyen, Nyírparasznya 

Község Önkormányzata egy esélyegyenlőségi felelőst bíz meg. 
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Az Intézkedési Tervben megjelenített tevékenységek részletes tartalmi kidolgozása, a 

megvalósítandó tevékenységek tervezése az adott szakterület képviselőinek aktív részvételével 

valósul meg. 

A felelős feladata, hogy a szakterület képviselőivel együtt kidolgozzák az egyes feladatok 

végrehajtásának pontos menetét, valamint ellenőrizzék azok megvalósulását. 

A Települési Esélyegyenlőségi Programban foglaltak megvalósulásának nyomon követését az 

évente elvégzett felülvizsgálat biztosítja. 

A felülvizsgálatot a felelős végzi el, minden évben beszámol egy nyílt képviselőtestületi ülésen a 

tervben foglaltak megvalósításáról.  

Az ülésre külön meghívót kapnak: a helyi civil szervezetek, vállalkozók. A hozzászólók 

kiegészítésével elkészült éves beszámolót a testület elfogadja, majd a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra kerül. 

A program felülvizsgálatára 2 év múlva kerül sor, amikor az indikátor teljesítésének bemutatásához 

adatfelvétel is történik. 

A Települési Esélyegyenlőségi Program számára minél szélesebb nyilvánosság biztosítása 

szükséges.  

Az esélyegyenlőségi intézkedések hatékony megvalósulása, a támogató szakmai és társadalmi 

környezet kialakításának érdekében Nyírparasznya Község Önkormányzata a Programot a település 

honlapján közzéteszi, az egyes intézkedések várható és elért eredményeiről alakosságot 

elektronikus és nyomtatott kiadványaiban tájékoztatja, illetve évente nyílt testületi ülést szervez.  

A polgároknak lehetőségük van a tervvel kapcsolatban véleményt nyilvánítani, hozzászólni és 

kérdezni. 

1. A terv elfogadása előtt egy héttel a program a honlapon, a település hirdetőtábláján   elérhető. 

 

2. A nyílt testületi ülésen az intézkedési terv kiegészítésére, módosítására sor kerül. 

 

3. Az elfogadott végleges program a honlapon, a település hirdetőtábláján elérhető. 

 

4. Az éves beszámoló előterjesztése szintén a honlapon és a település hirdetőtábláján történik az 

elfogadást megelőző nyílt testületi ülés előtt egy héttel. 

 

5. A hozzászólások, kiegészítések, vélemények figyelembe vétele, csatolása az előterjesztéshez. 

 

6. Az elfogadott beszámoló mindenki számára elérhető a honlapon, illetve a település 

hirdetőtábláján. 

 

 

 

 



 48 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

 

Az intézkedési terv a megjelölt hátrányos helyzetű csoportokra irányul, akik számára a sikeres élet 

és társadalmi integráció esélye a hátrányaikat kompenzáló esélyegyenlőségi intézkedésekkel valósul 

meg. Az intézkedési terv olyan beavatkozásokat fogalmaz meg, amelyek a helyzetértékelésben 

felvetett problémákra nyújtanak megoldást. 
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10.A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

Célcsoport 

Következtetések 

Problémák beazonosítása  

rövid megnevezéssel 

Fejlesztési lehetőségek meghatározása  

rövid címmel 

Romák 

és/vagy 

mélyszegén

y-ségben 

élők 

Nem tudják igazolni a 30 napos 

munkavégzést 

Növelni kell az önkormányzat által 

foglalkoztatott közcélú munkát végzők 

számát, helyi civil katalógus elkészítése 

Hátrányos helyzetek generációkon 

keresztüli átöröklődése. 

Szociális, gyermekjóléti, képzési 

szolgáltatások bővítése. 

Nincs elegendő pénz a kertműveléshez, 

állattartáshoz 

Komplex programok bevezetése, 

ösztönzés folytatása 

 

A romákra vonatkozó adathiány. 

 

Kezdeményezés. 

 

Magas a munkanélküliek száma, ami 

tovább generálja az elszegényedést 

Közfoglalkoztatás továbbfolytatása, 

helyi foglalkoztatási lehetőségek 

felkutatása, álláskereső klub/tréningek 

tartása 

Gyermekek 

Nyári szünet idején nem biztosított a 

rendszeres melegételhez jutás és a nyári 

gyermekfelügyelet 

Nyári napközi, felügyelet, étkezés 

megszervezése 

Kevés a szabadidős lehetőség Szabadidős tevékenységek működtetése 

Nem alkalmaznak gyógypedagógust 1 főállású gyógypedagógus alkalmazása 

Nem minden hátrányos helyzetű 3 éves 

gyermek részesül óvodai ellátásban 

Lehetőség szerint teljes körű be 

óvodáztatás 

A hátrányos helyzetű gyerekek 

továbbtanulási lehetőségei 

Érettségit adó középfokú intézménybe 

történő beiratkozott tanulók számának 

növelése 

Idősek 

Idősebb korosztályba tartozók 

munkanélkülisége 

Nyugdíj megszerzéséig munkaviszony 

Egészségügyi ellátás fejlesztése Szociális, egészségügyi, sport 

szolgáltatások bővítése. 

Internetes képzés,nemzedékek közötti 

kapcsolat nehézsége. 

Generációs programok szervezése. 



 50 

Nők 

Tartós munkanélküliség arányának 

csökkentése. 

Képzési programok körének szélesítése.   

GYES-ről való visszatérés a munkaerő 

piacra mérsékli a szegénység 

kialakulásának kockázatát. 

Gyermekek napközbeni ellátását 

biztosító intézmények működtetése. 

Önkormányzat gazdasági helyzetének 

figyelembevételével az 

ellátásköltségeinek átvállalása. 

 

A nők körében sokan nem rendelkeznek 

szakképesítéssel 

A mélyszegénységben élő nők 

munkaerő-piaci elhelyezkedésének 

integrációja 

Fogyatékka

l élők 

A fogyatékkal élőkre vonatkozó adathiány Kezdeményezés, adatbázis létrehozása 

Nem teljes körűen akadálymentesek az 

intézményeink 

Intézmények akadálymentesítése 

   

 

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 

Közfoglalkoztatás továbbfolytatása - Polgármesteri Hivatal 

- Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat 

- Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Hátrányos helyzetből való kitörés - Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat 

- Polgármesteri Hivatal 

- RNÖ 

 

Közcélú munkát végzők számának 

növelése 

- Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat 

- Polgármesteri Hivatal 

- Polgármester 

Kertművelés, állattenyésztés elősegítése - Polgármester 

- Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat 

Roma népesség arány - Polgármesteri Hivatal 

- Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

- Szociális bizottság 

- Jegyző 

Gyermekek 

Szabadidős lehetőségek - Polgármesteri Hivatal 

- Oktatási Intézmények 

- Családsegítő és Gyermekjóléti 
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Szolgálat 

- Vállalkozók 

Gyógypedagógus alkalmazása - Polgármesteri Hivatal 

- KLIK 

HHH-s gyerekek nyári táboroztatása, 

készségek fejlesztése 

- Oktatási intézmények 

- Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat 

- Polgármesteri Hivatal 

- Önkéntesek 

- Szülői szervezet 

HH, HHH-s gyerekek továbbtanulási 

lehetőségeinek szélesítése 

- Oktatási intézmények vezetői 

- Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat 

- Polgármesteri Hivatal 

Teljes körű be óvodáztatás, különös 

tekintettel a hátrányos helyzetű 

gyermekek körében 3 éves kortól 

- Óvodavezető 

- Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat 

- Óvodapedagógusok 

- Védőnő 

- Szülők 

Idősek 

Idősek egészségügyi ellátásának javítása - Házi orvos 

- Szociális intézmények 

- Polgármesteri Hivatal 

- Önkéntesek 

Internetes képzés k - Oktatási Intézmények 

- Képzési szerv 

- Polgármester 

 

Nyugdíj megszerzéséig munkaviszony 

létesítése 

- Polgármesteri Hivatal 

- Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat 

Nők 

Mélyszegénységben élő nők munkaerő-

piaci elhelyezkedésének integrációja 

- Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat 

- Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

- Képzési Szervek 

- Polgámesteri Hivatal 

GYES-ről a munkahelyre  - Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat 

- Polgármesteri Hivatal  

- Védőnő 

- Óvoda 

Képzés, átképzés nőknek - Polgármesteri Hivatal 

- Polgármester 

Fogyatékkal 

élők 

Fogyatékkal élő népesség aránya - Szociális Intézmények 

- Polgármesteri Hivatal 

Intézmények akadálymentesítése - Polgármester 

- Polgármsteri Hivatal 
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10.1 .Jövőképünk 

 

Nyírparasznya Község Önkormányzatának legfontosabb célja a településen élő állampolgárok 

jólétének biztosítása, életminőségének folyamatos javítása, olyan támogatói környezet 

működtetésével, amely  

• erősíti a közösséghez és a lakóhelyhez kötődést, a lokálpatriotizmus, a társadalmi 

szolidaritást, 

• kiemelt figyelmet, ha kell pozitív diszkriminációt alkalmaz a veszélyeztetett célcsoportok 

számára, 

• tudatos és partnerségen alapuló intézkedései hatására a hátrányos helyzetű csoportok 

felzárkózási esélyei, életminőségük és életük önálló irányításának lehetősége javul. 

 

Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 

A mélyszegénységben élők és romák esélyegyenlősége 

1.) 

Intézkedés címe: Közfoglalkoztatás továbbfolytatása 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Magas a munkanélküliek száma, ami tovább generálja az elszegényedést 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Munkanélküliek számának csökkenése 

R: adatgyűjtés 

K: álláskereső klub létrehozása, szervezése 

H: önkormányzatnál és intézményeiben foglalkoztatás 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

 Közfoglalkoztatás továbbfolytatása 

 helyi foglalkoztatási lehetőségek felkutatása 

 álláskereső klub/tréningek tartása 

Résztvevők és 

felelős 

 

- Polgármesteri Hivatal 

- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

 

Partnerek - Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Határidő(k) pontokba 

szedve 
 folyamatos 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

Közfoglalkoztatottak számának növekedése 
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hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

A tréningen megszerzett tudás hasznosul a következő esetben is 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Jogszabályi változások, forráshiány 

jogszabálykövetés, pályázatok figyelése 

Szükséges erőforrások humán, pénzügyi 

 

 

 

2.) 

 

Intézkedés címe: HH-ből kitörés 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Többgenerációs munkanélküliség, a hátrányos helyzetből szinte lehetetlen 

kitörni 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Többgenerációs munkanélküliség megszakítása, a hátrányos helyzetből 

kitörés biztosítása 

R: adatgyűjtés az érintett családok munkanélküli helyzetéről 

K: felzárkóztatási program kidolgozása 

H: visszajuttatni a munka világába 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

 szociális és gyermekjóléti szolgáltatások biztosítása 

 szükséglet alapú felzárkóztatási program kidolgozása 

 

Résztvevők és 

felelős 

 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

 Polgármesteri Hivatal 

Partnerek  

Határidő(k) 

pontokba szedve 

R: 2013.12.31. 

K: 2014.12.31. 

H: 2018.07.01. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Az új generáció körében a munkanélküliek száma csökken 

 

 

 

 

 

adatok felhasználása más programban 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Együttműködés hiánya  

Tájékoztatás a szociális ellátások feltételeiről 

Szükséges 

erőforrások 
humán, pénzügyi 
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3.)  

 

Intézkedés címe: Közcélú munkát végzők számának növelése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Nem tudják igazolni a 30 napos munkavégzést 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Legalább 30 napos munkavégzés biztosítása évente az FHT-ra való 

jogosultság elérése 

R: igényfelmérés 

K: közcélú munkaszerződés megkötés 

H: legalább 30 napos munkavégzés biztosítása évente az FHT-ra való 

jogosultság elérése 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Növelni kell az önkormányzat által foglalkoztatott közcélú munkát végzők 

számát, illetve a munkavégzés lehetőségét, helyi civil katalógus elkészítése 

Résztvevők és 

felelős 

 Polgármester 

 Polgármesteri Hivatal 

Partnerek Önkormányzati intézmények 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

R: 2013.08.31. 

K: 2013.09.30. 

H: 2013.12.31., folyamatos 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

 

közcélú munkát végzők száma nő 

 

 

 

 

 

Munkagyakorlat szerzése 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Forráshiány, együttműködés hiánya, egészségi állapot 

költségvetésben tervezés, pályázati források figyelése 

Szükséges 

erőforrások 
humán, pénzügyi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 55 

4.) 

 

Intézkedés címe: Kertművelés, állattenyésztés elősegítése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Nincs elegendő pénz és tudás a kertműveléshez és állattartáshoz 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Önellátó családi gazdálkodások száma emelkedjen 

R: adatgyűjtés 

K: program megszervezése 

H: önellátó családi gazdálkodások száma emelkedjen 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Közösségi kert és baromfi programba bevontak számának növelése, 

ösztönzés a folytatásra 

Résztvevők és 

felelős 

 Polgármesteri Hivatal 

 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Partnerek  

Határidő(k) 

pontokba szedve 

R: 2013.09.30. 

K: 2013.12.31. 

H: 2015.12.31. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

A programban résztvevők száma nő  

 

 

 

 

 

Önellátók száma nő  

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Forráshiány, környezeti hatások (időjárás, betegségek) érdektelenség 

költségvetési, pályázati forrás 

Szükséges 

erőforrások 

költségvetési, pályázati forrás, földművelő eszközök, állattartáshoz 

szükséges eszközök 
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5.)  

 

Intézkedés címe: Roma népesség aránya 

Feltárt probléma (kiinduló 

értékekkel) 

A roma népesség arányáról nincs pontos adat (becsült) 

Célok  A községben élő roma népességről naprakész adatbázis 

készítése 

Tevékenységek pontokba szedve - Kapcsolatfelvétel az RNÖ vezetőivel,  

- Kapcsolatfelvétel a megyei RNÖ-vel  

- Cselekvési terv kidolgozása  

- A romák adatainak feltárására 

- Adatbázis építése 

Résztvevők és felelősök - Szociális Bizottság 

- Jegyző 

Partnerek - Célcsoport 

- Önkormányzat 

Határidők Folyamatos 

Eredményességi mutatók A községben élő roma népesség pontos száma, adatai 

(iskolai végzettség, szociális és egészségügyi helyzet,  

foglalkoztatottság) ismertté válik 

Kockázatok - Érdektelenség 

- Nem szolgáltatnak adatot 

Szükséges erőforrások Anyagi; Tárgyi; Humán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 57 

 

Gyerekek 

1.) 

Intézkedés címe: Szabadidős lehetőségek biztosítása 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Kevés a szabadidős lehetőség 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

A szabadidő tartalmas eltöltése, közterületen céltalan csoportosulás 

visszaszorítása, sportok és mozgás megszerettetése 

R: adatgyűjtés, tervezés 

K: sportklub szervezése, pálya kialakítása 

H: a szabadidő tartalmas eltöltése, közterületen céltalan 

csoportosulás visszaszorítása, sportok és mozgás megszerettetése 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

 sportklub működtetése 

 sportpálya megtervezése, kialakítása 

Résztvevők és 

felelős 

 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

 Polgármesteri Hivatal 

Partnerek Vállalkozók 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

R: 2013.12.31. 

K: 2014.12.31. 

H: 2015.07.01. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Jelentkezők, résztvevők száma nő 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Tájékozatlanság, érdeklődés hiánya, forráshiány 

A program széleskörű, különböző fórumokon történő hirdetése, 

kedvcsináló bemutatók szervezése, pályázatok figyelése 

Szükséges 

erőforrások 

szervező és lebonyolító munkatárs, költségvetési és pályázati 

források, sporteszközök, játékok 
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2.) 

Intézkedés címe: Gyógypedagógus alkalmazása 

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

A városban nincs gyógypedagógus 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

A városban legyen legalább egy gyógypedagógus. 

 

 

 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) 

pontokba szedve 

egy főállású gyógypedagógus alkalmazása 

Résztvevők és 

felelős 
Polgármesteri Hivatal 

Partnerek KLIK 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
2014.09.30. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Gyógypedagógus által ellátottak száma nő 

 

 

 

 

 

Tudás megszerzése, átadása 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Jelentkezés elhúzódása 

Széles körű, több fórumon történő pályáztatás 

Szükséges 

erőforrások 
humán, pénzügyi 
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3.) 

Intézkedés címe: HHH-s gyerekek nyári táboroztatása, készségek fejlesztése 

Feltárt probléma (kiinduló 

értékekkel) 

A HHH-s gyerekek nyári felügyeletének és étkeztetésnek 

biztosítása, szabadidő hasznos eltöltése 

Célok  Rövid távú: Célcsoport felmérése 

Közép távú: A program meghirdetése, jelentkezők 

fogadása 

Hosszú távú: A tábor lebonyolítása 

Tevékenységek pontokba szedve - programterv készítése 

- igényfelmérés 

- a tábor megszervezése 

- lebonyolítása 

Résztvevők és felelősök - pedagógusok 

- Gyermekjóléti szolgálat munkatársai 

- Önkéntesek 

- Önkormányzat 

Partnerek - Célcsoport 

- Szülői szervezet 

 

Határidők Rövid távú: 2 hét 

Közép távú: 3 hét 

Hosszú távú: 1 hónap 

Eredményességi mutatók Rövid távú: a célcsoport 80 %-nak bevonása 

Közép távú: a célcsoport aktív részvétele 

Hosszú távú: a program sikeres és eredményes 

lebonyolítása 

Kockázatok - Érdektelenség 

- Balesetveszély 

- Érdeklődés hiánya 

Szükséges erőforrások Anyagi; Tárgyi; Humán 
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4.) 

 

Intézkedés címe: HH, HHH-s gyerekek továbbtanulási lehetőségeinek 

szélesítése 

Feltárt probléma (kiinduló 

értékekkel) 

A hátrányos helyzetű gyereke magas arányban szakiskolában 

tanulnak tovább, alacsony arányú az érettségit adó középfokú 

intézményben tanulók aránya 

Célok  Rövid távú: Célcsoport felmérése 

Közép távú: Folyamatos felmenő rendszer 

Hosszú távú: Érettségit adó középfokú intézménybe 

beiratkozott tanulók számának emelkedése 

Tevékenységek pontokba szedve - felmérés az érintett gyerekek (célcsoport) 

körében, 

- fakultatív programok, tanulmányi eredmény 

javítása, 

- szakemberek bevonása, 

- ösztönző rendszer létrehozása 

Résztvevők és felelősök - Oktatási intézmény vezető 

- Családsegítő munkatárs 

- Önkormányzat 

Partnerek - Alapfokú oktatási intézmény vezetője 

- Középfokú intézmény vezetője; 

- Civil szervezetek; 

- Önkéntesek; 

 

Határidők Folyamatos 

Eredményességi mutatók Rövid távú: a hátrányos helyzetű gyerekek tanulmányi 

eredménye javul; 

Közép távú: érettségit adó középfokú intézménybe 

beiratkozottak száma emelkedik. 

Hosszú távú: érettségi, középfokú iskolai végzettség 

megszerzése. 

Kockázatok - Családi tradíciók, „rossz példa” követése 

- Erőforrás hiánya (anyagi) 

Szükséges erőforrások Anyagi; Tárgyi; Humán 
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5.) 

 

Intézkedés címe: Teljes körű beóvodáztatás, különös tekintettel a HH/HHH-s, 

gyermekek körében 3 éves kortól 

Feltárt probléma (kiinduló 

értékekkel) 

Nem minden HH/HHH 3 éves gyermek részesül óvodai  

ellátásba, holott a férőhely biztosított 

Célok  Az óvodai férőhelyek rendelkezésre állnak, így csak 

szülői döntés eredménye lehet, ha 3 éves korban nem lesz 

minden gyerek óvodás. El kell érni, hogy HHH gyerek ne 

legyen köztük. 

Tevékenységek pontokba szedve - Lehetőség szerint teljes körű óvodáztatás megvalósítása 3 

éves kortól, kiemelten a HHH gyermekek esetében. 

 - Az óvodák és a védőnői hálózat együttműködése a HHH 

gyermekek teljes körű be óvodáztatása érdekében. 

- Szükség esetén az óvodai IPR bevezetése 

Résztvevők és felelősök - Óvodavezető 

Partnerek - szülők, 

- családsegítő, 

- védőnő; 

- óvodapedagógusok. 

Határidők Folyamatos 

Eredményességi mutatók Nincs 3 éves korú HHH gyermek. A többiek közül is csak a 

kései születésűek közül fordulnak elő 

Kockázatok - Családi tradíciók, „rossz példa” követése 

- Érdektelenség 

Szükséges erőforrások Anyagi; Tárgyi; Humán 
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Nők 

1.) 

 

Intézkedés címe: Mélyszegénységben élő nők munkaerő-piaci 

elhelyezkedésének integrációja 

Feltárt probléma (kiinduló 

értékekkel) 

A mélyszegénységben élő nők között sokan nem fejezik be a 

középiskolát, nem rendelkeznek szakképesítéssel 

Célok  Rövid távú: Célcsoport feltérképezése 

Közép távú: Képzési programok meghirdetése 

Hosszú távú: Képzés beindítása, kiemelt cél, hogy akik 

elvégzik a tanfolyamot, munkába álljanak 

Tevékenységek pontokba szedve - Képzési intézmény felkeresése 

- Képzési terv elkészítése 

- Igényfelmérés 

- A képzés beindítása 

Résztvevők és felelősök - Családsegítő 

- RNÖ 

- Képzőszer vezetője 

- Önkormányzat 

Partnerek - Célcsoport 

- Önkéntesek 

- Képzési szerv 

- Civil szervezet 

- Önkormányzat 

 

Határidők Folyamatos 

Eredményességi mutatók Rövid távú: a célcsoport 80 %-nak bevonása 

Közép távú: a képzést sikeresen elvégzi  a résztvevők 90%-a 

Hosszú távú: elhelyezkedés 2 éven belül; 50%-os RÁTA 

Kockázatok - Érdektelenség 

- Lemorzsolódás 

Szükséges erőforrások Anyagi; Tárgyi; Humán 
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2.)  

 

Intézkedés címe: GYES-ről munkahelyre 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A GYES-ről való visszatérés a munkaerő piacra mérsékli a szegénység 

kialakulásának kockázatát. 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Megkönnyíteni a nők számára a munkahelyükre történő visszatérést, illetve  

elhelyezkedést a GYES lejárta után 

R: igényfelmérés 

K: gyermekfelügyelet működtetése 

H: megkönnyíteni a nők számára a munkahelyükre történő visszatérést, 

illetve  elhelyezkedést a GYES lejárta után 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

 Óvoda nyitvatartási idejét a szülői igényekhez igazítani. 

 Férőhelyek kialakítása vagy gyermekfelügyelet működtetése. 

 A Közszolgálati Szabályzatban szabályozzuk a Polgármesteri 

Hivatal állományában lévő GYES-es, GYEÁS-os anyákkal való 

kapcsolattartást (rendezvényeken való részvétel, igény szerint 

rugalmas munkaidő). 

Résztvevők és 

felelős 

 

 Óvoda 

 Polgármesteri Hivatal 

Partnerek  

Határidő(k) 

pontokba szedve 

R: 2013.12.31. 

K: 2013.12.31. 

H: 2018.07.01. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Szülői elégedetlenségek csökkentése 

 

 

 

 

 

 

Könnyebb visszailleszkedés, munkakezdés 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Forráshiány, érdektelenség 

Pályázatok figyelése 

Szükséges 

erőforrások 
gondozónők, költségvetési, pályázati forrás, férőhely 
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3.) 

 

Intézkedés címe: Képzés, átképzés, továbbképzés nőknek 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Magas a nők esetében a tartós munkanélküliség 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

A munkanélküli nők számának csökkenése 

R: adatgyűjtés 

K: képzés szervezése, lebonyolítása 

H: a munkanélküli nők számának csökkenése 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Speciális képzési programok szervezése, közvetítése (e-tanácsadó) 

Résztvevők és 

felelős 

 Polgármesteri Hivatal 

 Polgármester 

Partnerek Képző intézmény 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

R: 2013.12.31. 

K: 2014.12.31. 

H: 2018.07.01. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

 

 munkanélküli nők száma csökken 

 képzésben résztvevők száma nő 

 

 

 

könnyebb elhelyezkedés, megszerzett tudás 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Érdeklődés hiánya, beletörődő magatartás 

Széleskörű tájékoztatás, pszichológiai segítségnyújtás 

Szükséges 

erőforrások 

szervező személy, képzési támogatás költségvetési ill. pályázati 

forrásokkal, helyiség kitelepülő képzéshez 
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Idősek 

1.) 

 

Intézkedés címe: Internetes képzés 

Feltárt probléma (kiinduló 

értékekkel) 

Információ hiánya, családi kapcsolatok hiánya 

Célok  A településen élő idős emberek megtanítása a 

számítógép használatra,infokommunkiációs képességek 

elsajátítása  

Rövid távú: Igényfelmérés, agitáció 

Közép távú: Képzési programok meghirdetése 

Hosszú távú: Képzés beindítása, családi kapcsolatok 

javítása internetes lehetőségek felhasználásával; a 

számítógép használat egyéb előnyeinek kiaknázása 

Tevékenységek pontokba szedve - Igényfelmérés 

- Agitáció 

- A képzés beindítása 

Résztvevők és felelősök - Célcsoport 

- Képző szerv 

- Polgármester 

- Oktatási intézmények 

Partnerek - Célcsoport 

- Önkéntesek 

- Képzési szerv 

- Civil szervezet 

- Önkormányzat 

- Oktatási intézmények 

 

Határidők Folyamatos 

Eredményességi mutatók Rövid távú: a résztvevők létszámának meghatározása 

Közép távú: a képzést sikeresen elvégzi  a résztvevők 

90%-a 

Hosszú távú: eredményes használat, havi rendszeres 

internetes kapcsolat 

Kockázatok - Érdektelenség 

- Idegenkedés a rendszertől 

- Tudáshiány 

Szükséges erőforrások Anyagi; Tárgyi; Humán 
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2.) 

 

Intézkedés címe: Idősek egészségügyi ellátásának javítás 

Feltárt probléma (kiinduló 

értékekkel) 

- nem megfelelő egészségügyi ellátás; 

- időskorúak nagy része közösségi 

életben nem vesz részt, 

- szociális szolgálatok bővítése, 

Célok  Egészségügyi ellátás fejlesztése,tájékoztatók, programok 

szervezése, ingyenes szűrővizsgálatok rendszeresítése 

Tevékenységek pontokba szedve - Célcsoport felmérés 

- Szűrővizsgálatok szervezése 

- Kapcsolatfelvétel a meglévő 

egészségügyi, egyházi fenntartású 

intézményekkel 

Résztvevők és felelősök - Célcsoport 

- Jegyző 

- Házi orvos 

Partnerek - Célcsoport 

- Önkéntesek 

- Civil szervezet 

- Önkormányzat 

- Szociális intézmények 

 

Határidők Folyamatos 

Eredményességi mutatók Csökken az elmagányosodás érzése,létrejön az 

információs egészségügyi hálózat  a településen 

Kockázatok - Érdektelenség 

- Anyagi forrás hiánya 

Szükséges erőforrások Anyagi; Tárgyi; Humán 
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3.) 

 

Intézkedés címe: Nyugdíj megszerzéséig munkaviszony 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Idősebb korosztályba tartozók munkanélkülisége 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Legalább a nyugdíjkorhatár eléréséig aktív dolgozó maradjon az 

idősebb személy 

R: adatgyűjtés, program kidolgozás 

K: program megvalósítás 

H: legalább a nyugdíjkorhatár eléréséig aktív dolgozó maradjon az 

idősebb személy 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

 álláskereső klub kiszélesítése 

 tanácsadás, felvilágosítás 

 közérdekű önkéntes munka biztosítása, megszervezése 

Résztvevők és 

felelős 

 Polgármesteri Hivatal 

 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Partnerek  

Határidő(k) 

pontokba szedve 

R: 2013.12.31. 

K: 2014.12.31. 

H: 2018.07.01. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

 közérdekű munkába bevontak száma nő 

 klubba járók száma nő 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Nincs pénze, eszköze a munkahelykereséshez, ápolatlan, igénytelen 

külső 

Átmeneti segély, családgondozó aktív közreműködése 

Szükséges 

erőforrások 
szervező, tanácsadó személy 
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Fogyatékkal élők 

1.) 

Intézkedés címe: A fogyatékkal élő népesség aránya 

Feltárt probléma (kiinduló 

értékekkel) 

A fogyatékkal élő népesség arányáról nincs pontos adat  

Célok  A községben fogyatékkal élő népességről naprakész 

adatbázis készítése 

 

Tevékenységek pontokba szedve Kapcsolatfelvétel az Önkormányzat vezetővel, megyei 

szervezetekkel 

 Cselekvési terv kidolgozása a fogyatékkal élők 

adatainak feltárására 

-Adatbázis építése 

Résztvevők és felelősök - Célcsoport 

- Szociális Bizottág 

- jegyző 

Partnerek - Célcsoport 

- Önkéntesek 

- Civil szervezet 

- Önkormányzat 

- Szociális intézmények 

Határidők Folyamatos 

Eredményességi mutatók A fogyatékkal élő népesség pontos száma, adatai 

(iskolai végzettség, szociális és egészségügyi  

helyzet, foglalkoztatottság) ismertté válik 

Kockázatok  

- Anyagi forrás hiánya 

Szükséges erőforrások Anyagi; Tárgyi; Humán 

 

2.) 

 

Intézkedés címe: Akadálymentesítés 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Nem teljeskörűen akadálymentesek az intézményeink 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Minél szélesebb körű akadálymentesítés a községben 

R: felmérés 

K: intézményi akadálymentesítések (ütemezetten) 

H: minél szélesebb körű akadálymentesítés a városban 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

intézmények  akadálymentesítése 
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Résztvevők és 

felelős 

 Polgármester 

 Polgármesteri Hivatal 

Partnerek  

Határidő(k) 

pontokba szedve 

R: 2013.12.31. 

K: 2015.07.01. 

H: 2018.07.01. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Akadálymentesített intézmények, közterületek száma nő 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Forráshiány 

pályázatok figyelése 

Szükséges 

erőforrások 
költségvetési, pályázati forrás 
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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  

Intézk
edés 

sorszá
ma  

Az 
intézkedés 

címe, 
megnevezés

e  

A 
helyzetelem

zés 
következtet

éseiben 
feltárt 

esélyegyenl
őségi 

probléma 
megnevezés

e  

Az 
intézkedéss

el elérni 
kívánt cél  

A célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal  

Az 
intézkedés 
tartalma  

Az intézkedés 
felelőse  

Az 
intézkedés 
megvalósít

ásának 
határideje  

Az 
intézkedés 

eredményes
ségét mérő 

indikátor(ok)  

Az 
intézkedés 
megvalósít

ásához 
szükséges 
erőforráso
k (humán, 
pénzügyi, 
technikai)  

Az 
intézkedés 
eredmény

einek 
fenntartha

tósága  

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége  

1 

Közfoglalko

ztatás 

továbbfolyta
tása 

Magas a 

munkanélkül

iek száma, 
ami tovább 

generálja az 

elszegényed
ést 

Munkanélk

üliek 

számának 
csökkenése 

Szociális 

Szolgáltatást

ervezési 
Koncepció 

Közfoglalko

ztatás 
továbbfolyta

tása, helyi 

foglalkoztatá
si 

lehetőségek 

felkutatása, 
álláskereső 

klub/tréning

ek tartása 

Polgármesteri 

Hivatal, 
Családsegítő és 

Gyermekjóléti 

Szolgálat, 
Cigány 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

2013.12.31. 
Közfoglalkoz
tatottak 

száma 

humán, 

pénzügyi 

A 

tréningen 

megszerzet
t tudás 

hasznosul a 

következő 
esetben is 

2 
HH-ből 

kitörés 

Többgenerác

iós 
munkanélkül

iség, a 

hátrányos 
helyzetből 

szinte 

lehetetlen 
kitörni 

Többgenerá
ciós 

munkanélkü

liség 
megszakítás

a, a 

hátrányos 

helyzetből 

kitörés 

biztosítása 

Szociális 
Szolgáltatást

ervezési 

Koncepció 

Szociális és 
gyermekjólé

ti 

szolgáltatáso
k biztosítása, 

szükséglet 

alapú 

felzárkóztatá

si program 

kidolgozása 

Családsegítő és 

Gyermekjóléti 

Szolgálat, 
Polgármesteri 

Hivatal 

2018.07.01. 

az új 

generáció 
körében a 

munkanélküli

ek száma 

csökken 

humán, 

pénzügyi 

adatok 

felhasználá

sa más 
programba

n 

3 

Közcélú 

munkát 

végzők 
számának 

növelése 

Nem tudják 

igazolni a 30 

napos 
munkavégzé

st 

Legalább 
30 napos 

munkavégz

és 
biztosítása 

évente az 

FHT-ra 
való 

jogosultság 

elérése 

Szociális 
Szolgáltatást

ervezési 

Koncepció 

Növelni kell 
az 

önkormányz

at által 
foglalkoztat

ott közcélú 

munkát 
végzők 

számát, 

illetve a 
munkavégzé

s 

lehetőségét, 
civil 

katalógus 

elkészítése 

Polgármester, 

Polgármesteri 
Hivatal 

2013.12.31. 

közcélú 
munkát 

végzők 

száma nő 

humán, 

pénzügyi 

munkagyak

orlat 
szerzése 

4 
Roma 
népesség 

aránya 

A roma  

népesség  

arányáról  

nincs pontos  

adat  

(becsült) 

A 

községben 

élő  

roma 

népességről  

naprakész  

adatbázis 

készítése 

 

Kapcsolatfel

vé 

tel az RNÖ  

vezetővel,  

megyei 

CKÖ- 

vel Civil  

szervezetekk

el 

, cselekvési  

terv  

kidolgozása 

a  

romák  

adatainak  

feltárására 

Adatbázis  

építése 

Szociális  

Bizottság 

, jegyző 

Folyamatos 

A községben 

élő  

roma 

népesség  

pontos 

száma,  

adatai 

(iskolai  

végzettség,  

szociális és  

egészségügyi  

helyzet,  

foglalkoztato

tt- 

ság) ismertté  

válik 

Anyagi-, 

tárgyi és 

humánerőf
orrás 

A 

községben 

élő roma  

népesség  

pontos 

száma,  

adatai 

(iskolai  

végzettség,  

szociális és  

egészségüg

yi  

helyzet,  

foglalkozta

tott- 

ság) 

ismertté  

válik 

 

5 Kertművelés Nincs Önellátó Szociális Közösségi Polgármesteri 2015.12.31. A költségveté önellátók 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  

Intézk
edés 

sorszá
ma  

Az 
intézkedés 

címe, 
megnevezés

e  

A 
helyzetelem

zés 
következtet

éseiben 
feltárt 

esélyegyenl
őségi 

probléma 
megnevezés

e  

Az 
intézkedéss

el elérni 
kívánt cél  

A célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal  

Az 
intézkedés 
tartalma  

Az intézkedés 
felelőse  

Az 
intézkedés 
megvalósít

ásának 
határideje  

Az 
intézkedés 

eredményes
ségét mérő 

indikátor(ok)  

Az 
intézkedés 
megvalósít

ásához 
szükséges 
erőforráso
k (humán, 
pénzügyi, 
technikai)  

Az 
intézkedés 
eredmény

einek 
fenntartha

tósága  

, 
állattenyészt

és 

elősegítése 

elegendő 
pénz és 

tudás a 

kertművelés
hez és 

állattartásho

z 

családi 
gazdálkodás

ok száma 

emelkedjen 

Szolgáltatást
ervezési 

Koncepció 

kert és 
baromfi 

programba 

bevontak 
számának 

növelése, 

ösztönzés a 

folytatásra 

Hivatal, 
Családsegítő és 

Gyermekjóléti 

Szolgálat 

programban 
résztvevők 

száma nő 

si, pályázati 
forrás, 

földművelő 

eszközök, 
állattartásh

oz 

szükséges 

eszközök 

száma nő 

II. A gyermekek esélyegyenlősége  

1 

Teljes körű  

beóvodázta 

tás,  

különös  

tekintettel  

a HH/HHH  

gyermekek  

körében 3  

éves kortól 

Nem minden  

HH/HHH 3  

éves  

gyermek  

részesül  

óvodai  

ellátásba,  

holott a  

férőhely  

biztosított 

Az óvodai  

férőhelyek  

rendelkezésre  

állnak, így 

csak  

szülői döntés  

eredménye 

lehet,  

ha 3 éves 

korban  

nem lesz 

minden  

gyerek 

óvodás. El  

kell érni, 

hogy  

HHH gyerek 

ne  

legyen köztük 

Intézményi  

munkaterv 

Pedagógia 

i Program 

Lehetőség  

szerint teljes  

körű  

óvodáztatás  

megvalósítása  

3 éves kortól,  

kiemelten a  

HHH  

gyermekek  

esetében. Az  

óvodák és a  

védőnői  

hálózat  

együttműködé

se a HHH  

gyermekek  

teljes körű  

be 

óvodáztatása  

érdekében. 

 

Óvodavezető 

 
Folyamatos 

Nincs olyan  3 

éves  

korú HHH  

gyermek, aki 

nem jár 

óvodába A  

többiek közül  

is csak a kései  

születésűek  

közül fordul  

elő 

humán  

erőforrás 

Férőhely  

biztosítás 

Esélyegyenl

ős 

ég  

biztosításáva

l  

kapcsolatos 

intézkedések 

2 

HH, HHH-s 

gyerekek 

továbbtanulá
si 

lehetőségein

ek 
szélesítése 

A hátrányos 

helyzetű 

gyerekek 
magas 

arányban 

szakiskolába
n tanulnak 

tovább, 

alacsony 

arányú az 

érettségit 

adó 
középfokú 

intézménybe

n tanulók 
aránya 

Érettségit 
adó 

középfokú 

intézményb
e 

beiratkozott 

tanulók 
számának 

emelkedése 

Pedagógiai 

Program 

Kevés az 

érettségit 

adó 
középiskolá

ba 

jelentkezők 
száma 

Oktatási 
intézmény 

vezető 

Folyamato

s 

Érettségi, 

középfokú 

iskolai 

végzettség 

megszerzés

e 

Anyagi, 

tárgyi-

humán 

erőforrás 

 Esélyegy

enlős 

ég  

biztosítás

ával  

kapcsolat

os 

intézkedé

sek 

3 

HHH-s 

gyerekek 
nyári 

táboroztatása

, készségek 
fejlesztése 

A HHH-s 

gyerekek 
nyári 

felügyeletén
ek és 

étkeztetésne

k biztosítása, 
szabadidő 

hasznos 

eltöltése 

Tájékoztatá

s, 

fórumok  

szervezése  

szülőknek 

és  

tanulóknak. 

A  

szülők  

meggyőzése 

Intézményi 
munkaterv; 

Pedagógiai 

program 

Tájékoztatás

,  

fórumok  

szervezése  

szülőknek és  

tanulóknak. 

A  

szülők  

meggyőzése 

A napközis  

tábor 

elemzése,   

igények  

felmérése 

Pedagógusok 

Polgármester 
2014.08.30. 

A HH/HHH  

tanulók 60%-

a  

részt vesz a  

napközis  

foglalkozáso
kon 

Anyagi, 
tárgyi-

humán 

erőforrás 

Tanórán 

kívüli  

foglalkozás

ok 

on való  

részvétel 

60%-os, nő 

a  

HH/HHH  

tanulók 

iskolai  

sikeressége 

4 Szabadidős Kevés a A Szociális - sport klub Családsegítő és 2015.07.01. Jelentkezők, szervező és   
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  

Intézk
edés 

sorszá
ma  

Az 
intézkedés 

címe, 
megnevezés

e  

A 
helyzetelem

zés 
következtet

éseiben 
feltárt 

esélyegyenl
őségi 

probléma 
megnevezés

e  

Az 
intézkedéss

el elérni 
kívánt cél  

A célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal  

Az 
intézkedés 
tartalma  

Az intézkedés 
felelőse  

Az 
intézkedés 
megvalósít

ásának 
határideje  

Az 
intézkedés 

eredményes
ségét mérő 

indikátor(ok)  

Az 
intézkedés 
megvalósít

ásához 
szükséges 
erőforráso
k (humán, 
pénzügyi, 
technikai)  

Az 
intézkedés 
eredmény

einek 
fenntartha

tósága  

lehetőségek 
biztosítása 

szabadidős 
lehetőség 

szabadidő 
tartalmas 

eltöltése, 

közterületen 
céltalan 

csoportosul

ás 

visszaszorít

ása, sportok 
és mozgás 

megszerette

tése  

Szolgáltatást
ervezési 

Koncepció 

működtetése
, - sport 

pálya 

megtervezés
e, kialakítása  

Gyermekjóléti 
Szolgálat,Polg

ármesteri 

Hivatal 

résztvevők 
száma nő 

lebonyolító 
munkatárs, 

költségveté

si és 
pályázati 

források, 

sporteszköz

ök, játékok 

5 

Gyógypedag

ógus 
alkalmazása 

Az oktatási 

intézmények

ben nincs 
gyógypedag

ógus 

Az oktatási 
intézménye

kben legyen 

legalább 
egy 

gyógypedag

ógus. 

Szociális 
Szolgáltatást

ervezési 

Koncepció 

egy főállású 
gyógypedag

ógus 

alkalmazása 

Polgármesteri 

Hivatal 
2014.09.30. 

Gyógypedag
ógus által 

ellátottak 

száma nő 

humán, 

pénzügyi 

tudás 

megszerzés
e, átadása 

III. A nők esélyegyenlősége  

1 

Képzés, 

átképzés, 
továbbképzé

s nőknek 

Magas a nők 
esetében a 

tartós 

munkanélkül
iség 

A 
munkanélkü

li nők 

számának 
csökkenése 

Szociális 

Szolgáltatást
ervezési 

Koncepció 

Speciális 

képzési 
programok 

szervezése, 

közvetítése 
(e-

tanácsadó) 

Polgármesteri 
Hivatal 

2018.07.01. 

A 

munkanélküli 
nők száma 

csökken, 

képzésben 
résztvevők 

száma nő 

szervező 
személy, 

képzési 

támogatás 
költségveté

si ill. 

pályázati 
forrásokkal, 

helyiség 

kitelepülő 
képzéshez 

könnyebb 
elhelyezke

dés, 

megszerzet
t tudás 

2 

Mélyszegén

ységben élő 

nők 
munkaerő-

piaci 

elhelyezkedé
sének 

integrációja 

Sokan nem 
fejezik be a 

középfokú 

iskolát 

Szakképesít

éssel való 
rendelkezés 

 

Adatgyűjtés, 

kellő számú 
jelentkező 

esetén 

képzés 
szervezése 

Polgármester 

RNÖ vezetői 
Családsegítő 

Folyamatos 

Szakképesíté
ssel 

rendelkezők 

száma nő 

Humán, 

pénzügyi 

Könnyebb 

elhelyezke

dés, 
példamutat

ás a saját 

generáción
ak, 

valamint a 

következő 

generáción

ak 

3 
GYES-ről 

munkahelyre 

A GYES-ről 

való 

visszatérés a 
munkaerő 

piacra 

mérsékli a 
szegénység 

kialakulásán

ak 
kockázatát. 

Megkönnyít

eni a nők 

számára a 
munkahelyü

kre történő 

visszatérést 
illetve 

elhelyezked

ést a GYES 
lejárta után 

Szociális 

Szolgáltatást

ervezési 
Koncepció 

óvodák 

nyitvatartási 
idejét a 

szülői 

igényekhez 
igazítani. 

Férőhelyek 

kialakítása 
vagy 

gyermekfelü

gyelet 
működtetése

. A 

Közszolgálat
i 

Szabályzatba

n 
szabályozzu

k a 
Polgármeste

ri Hivatal 

állományába
n lévő 

 Óvoda, 
Polgármesteri 

Hivatal 

2018.07.01. 

szülői 

elégedetlensé

gek 
csökkentése 

gondozónő
k, 

költségveté

si, pályázati 
forrás, 

férőhely 

könnyebb 

visszaillesz
kedés, 

munkakezd

és 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  

Intézk
edés 

sorszá
ma  

Az 
intézkedés 

címe, 
megnevezés

e  

A 
helyzetelem

zés 
következtet

éseiben 
feltárt 

esélyegyenl
őségi 

probléma 
megnevezés

e  

Az 
intézkedéss

el elérni 
kívánt cél  

A célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal  

Az 
intézkedés 
tartalma  

Az intézkedés 
felelőse  

Az 
intézkedés 
megvalósít

ásának 
határideje  

Az 
intézkedés 

eredményes
ségét mérő 

indikátor(ok)  

Az 
intézkedés 
megvalósít

ásához 
szükséges 
erőforráso
k (humán, 
pénzügyi, 
technikai)  

Az 
intézkedés 
eredmény

einek 
fenntartha

tósága  

GYES-es, 
GYEÁS-os 

anyákkal 

való 
kapcsolattart

ást 

(rendezvény

eken való 

részvétel, 
igény szerint 

rugalmas 

munkaidő).  

IV. Az idősek esélyegyenlősége  

1 

Idősek 

egészségügy

i ellátásának 
javítása 

A 

célcsoportra 

jellemző 
betegségek 

gyakorisága 

(megelőzése, 

késleltetése) 

Az idősebb 

korosztály 
aktivitásána

k 

fenntartása, 
elősegítése, 

viszonylago

s 

egészségéne

k 

megőrzése 

Szociális 

Szolgáltatást

ervezési 
Koncepció 

- aktivitást, 
mozgást 

fejlesztő 

(gyógytorna) 
programok 

szervezése, - 

mobil 
szűrővizsgál

at 

biztosítása, - 

képzések, 

tanácsadáso

k igény 
szerinti 

bővítése 

Házi orvos 
Családsegítő 

munkatársak 

2018.07.01. 

szervezett 
programokon

, szűréseken, 

tanácsadáson 
résztvevők 

száma nő 

egészségüg
yi 

személyzet, 

költségveté
si, pályázati 

forrás 

  

2 
Internetes 

képzés 

Információ 

hiánya, 
családi 

kapcsolatok 

hiánya 

A 

településen 
élő idős 

emberek 

megtanítása 
a 

számítógép 

használatra 

 

Képzés 

beindítása, 
családi 

kapcsolatok 

javítása, az 
internet 

előnyeinek 

kihasználása 

Oktatási 
intézmények 

polgármester 

folyamatos 

Eredményes 

használat, 
rendszeres 

internet 

kapcsolat 

Anyagi, 
tárgyi, 

humán 

Megszerzet

t tudás 
később 

kamatoztat

ható 

4 

Nyugdíj 

megszerzésé

ig 

munkaviszo
ny 

Idősebb 

korosztályba 

tartozók 

munkanélkül
isége 

Legalább a 

nyugdíjkorh

atár 

eléréséig 

aktív 

dolgozó 
maradjon az 

idősebb 

személy 

Szociális 

Szolgáltatást
ervezési 

Koncepció 

- álláskereső 
klub 

kiszélesítése, 

tanácsadás, 

felvilágosítá

s, közérdekű 

önkéntes 
munka 

biztosítása, 

megszervezé
se  

Polgármesteri 

Hivatal, 

Családsegítő és 

Gyermekjóléti 
Szolgálat 

2018.07.01. 

közérdekű 

munkába 
bevontak 

száma nő,  

szervező, 

tanácsadó 

személy 

  

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége  

1 

A 

fogyatékkal 

élő népesség 

aránya 

A 

fogyatékkal 

élőkről nincs 

pontos adat 

A községben 

fogyatékkalé

lő 

népességről 

naprakész 

adat 

 

Cselekvési 
terv 

kodolgozása, 

kapcsolatfelv

étel megyei 

szervezetekke

l 

Adatbázis 

építése 

Szociális 

bizottság 

Jegyző 

Folyamatos 

A községben 

élő  

roma 

népesség  

pontos száma,  

adatai (iskolai  

végzettség,  

szociális és  

egészségügyi  

helyzet,  

foglalkoztatott

- 

ság) ismertté  

válik 

Anyagi, 

tárgyi, 

humán 

 A 

községben 

élő roma  

népesség  

pontos 

száma,  

adatai 

(iskolai  

végzettség,  

szociális és  

egészségüg

yi  

helyzet,  

foglalkoztat

ott- 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  

Intézk
edés 

sorszá
ma  

Az 
intézkedés 

címe, 
megnevezés

e  

A 
helyzetelem

zés 
következtet

éseiben 
feltárt 

esélyegyenl
őségi 

probléma 
megnevezés

e  

Az 
intézkedéss

el elérni 
kívánt cél  

A célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal  

Az 
intézkedés 
tartalma  

Az intézkedés 
felelőse  

Az 
intézkedés 
megvalósít

ásának 
határideje  

Az 
intézkedés 

eredményes
ségét mérő 

indikátor(ok)  

Az 
intézkedés 
megvalósít

ásához 
szükséges 
erőforráso
k (humán, 
pénzügyi, 
technikai)  

Az 
intézkedés 
eredmény

einek 
fenntartha

tósága  

ság) 

ismertté  

válik 

2 
Akadálymen
tesíté 

Nem 
teljeskörűen 
akadályment
esek az 
intézményei
nk, 

Minél 
szélesebb 
körű 
akadálymen
tesítés 

 

intézmények 
akadályment
esítése 

Polgármester, 
Polgármesteri 
Hivatal 

2018.07.01. 

Akadályment
esített 
intézmények, 
száma nő 

költségveté
si, pályázati 
forrás 

 

 
 



10.2. 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 HEP-t 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 

HEP-ban 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 HEP Felelős Fórumot hoz létre és működtet.  

 

A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok kerületünkben 

maradéktalanul megvalósuljanak. 

A megvalósítás folyamata 

 

A HEP-ban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot hozunk létre. 

Fórum tagjai: Akácvirág Óvoda vezetője, Általános Iskola igazgatója, a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke,  

 

A HEP Fórum feladatai: 

- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon 

követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres 

tájékoztatása, 
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- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések 

elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új 

beavatkozások meghatározása 

- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti 

felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,  

- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-

testületi döntésre 

- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 

- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 

 

Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a 

terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen 

kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az 

Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) 

beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves 

munkatervvel rendelkeznek. 
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A HEP Fórum működése: 

 

A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 

A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 

A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy 

átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 

A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, 

illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre. 

 

 

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Romák/ mély-
szegénységben 

élők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

HEP Fórum  
tagjai:  

munkacsoportok 
vezetői, önkormányzat, 
képviselője, partnerek 

képviselője 
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10.3. 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. 

 

10.4. Nyilvánosság 

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása 

érdekében fórumokat tartunk egészségügyi, oktatási-nevelési szakemberekkel. Ezt követően a 

honlapra feltéve várjuk az észrevételeket. 

 

A véleményformálás lehetőségét biztosítja a HEP nyilvánosságra hozatala is, és a 

megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének mihamarabbi összehívása 

egyesületekkel, majd összesítve megtárgyalja a Képviselő-testület 

 

A nyilvánosság folyamatos biztosítására évente tájékoztatást adunk a program 

megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a Képviselő-testület felé, 

keresztül informáljuk az intézményeket, 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. 

 

10.5. Kötelezettségek és felelősség 

 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelős:  

Szabó János  Polgármester. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről Szabó János 

polgármester felel:  

➢ 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  

➢ Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi 

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  

➢ Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és 

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  

➢ Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden 

ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.  

➢ Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges 

lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek elhárításáról 

intézkedni  

 

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

➢ a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek 

tevékenységének összehangolása, instruálása),  

➢ a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  

➢ az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az 

önkormányzat felelősével közösen 

➢ a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

 

Az 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. 
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➢ 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 

10.6. Érvényesülés, módosítás 

Amennyiben éves 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 a Képviselő-testületének a szükséges 

intézkedésekre. 

A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén a HEP IT végrehajtásáért 

felelős személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre 

vonásáról. 

Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben a HEP IT végrehajtásáért felelős személy 

megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés 

következményeinek elhárításáról. 

A 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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