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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 
 

Bevezetés 
 
 
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, 
a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 
321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes 
szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Parádsasvár Önkormányzata 
Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  
 
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a 
település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények 
működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri 
kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.  
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 
 
 

A település bemutatása 

 

                                                           
1
 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 

Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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Története 

Parádsasvár a 24-es számú főút mellett helyezkedik el. Gyönyörű földrajzi, természeti környezetben fekszik 
a Mátra északi oldalán. A falu Galyatetőtől keletre, a parádi katlan felső végében elnyúló 400 méter magas 
fennsíkon helyezkedik el. A faluból szemet gyönyörködtető kilátás nyílik az őt körbe ölelő hegycsúcsokra, 
azaz a Mogyorós-oromra, a Nagy-Lipótra, Galyatetőre, Bagolykőre, a Csór-hegyre, a Vadak-ormára, a 
Hármas-tetőre és a Vár hegyekre. Közigazgatásilag a településhez tartozik még Rudolf-tanya, Áldozó és 
Fényespuszta is. A környékbeli falvak, Parádsasvár, Parád és Parádfürdő története szorosan 
összekapcsolódik. 
Először 1549-ben említik írott formában e településeket. 
Ekkor a Mátra e területe Országh Kristóf tulajdona. 
A következő tulajdonos Ungnád Kristóf egri várkapitány volt, aki 1575-ben vette zálogba a területet. 
 1603-ban a későbbi erdélyi fejedelem, Rákóczi Zsigmond vásárolta meg, s mintegy 100 esztendőig 
birtokolta. 
1676-ban jutott Parádsasvár egy részéhez Rákóczi Ferenc és testvére, Rákóczi Júlia. 
II. Rákóczi Ferenc 1710-ben a Som-hegy alatt alapította meg az üveghutát, mely 1770-ig a régi helyén 
üzemelt. Maga az üveggyártás ezután sem vonult ki a faluból, a 18. század második felétől 2005-ig szinte 
folyamatosan jelen volt a településen. Az 1740-es években Grassalkovich Antal terjeszkedett a térségben. 
1841 után gróf Károlyi György hajdani bérlő szerezte meg a tulajdonjogot. 
A 19. század-ban egyre erőteljesebben fejlődött az üveggyártás a faluban. 1881-ben megépült a falu 
ékköve, a Károlyi-kastély Ybl Miklós tervei alapján, mely ma 5 csillagos luxusszállóként üzemel. Parádsasvár 
sokáig nem volt önálló település. 1912-ig Bodonyhoz tartozott. A Sasvár kastélyról sokáig Mátrasavár néven 
volt ismert a falu, csak 1958-ban vált közigazgatásilag önálló községgé, ekkor kapta mai nevét. 
 
Aki Parád felől érkezik a 24-es főút mellett található egy növénytani különlegesség a parádsasvári Ősjuhar. 
Pár száz méter megtétele után a fenyvesek közepén található a Károlyi kastély gyönyörű építészeti 
stílusával, amit Ybl Miklós tervei alapján 1881-ben kezdtek el építeni. A kastélyt Sasvár néven említik, ez a 
falu névadója is 1958-tól. 
A szomszédságában található alkálihidrogénkarbonátos kénes víz „Parádi víz”, amit a helybéliek 
cseviceforrásnak hívnak. A savanyúvízforrás fölé díszes pavilont építettek Ybl tervei alapján. A völgy végén 
található a közel 300 éves hagyományra visszatekintő üveghuta, amit II. Rákóczi Ferenc fejedelem állított 
fel. 

Az üveggyár adott munkahelyet a szomszédos falvakban élőknek is. Az ipartörténetileg is egyedül álló gyár, 
jelenleg nem működik. 
 
Településen több vállalkozó folytatja az üvegcsiszolást, ezért kis manufaktúrákban, boltokban 
megvásárolhatók a gyönyörű csiszolt termékek. A természeti adottságok miatt sportolásra, gyalogtúrákra, 
az erdők növény és állatvilágának megismerésére kiváló lehetőséget biztosít Parádsasvár és hegyvidéke. 
Pihenésre-csendre vágyókat, asztmás betegeket, vendégházak, falusi szállásadók várják az év minden 
szakában. A környékbeli falvak, Parádsasvár, Parád és Parádfürdő története szorosan összekapcsolódik. 
 

 

 
Értékeink, küldetésünk 

 Kastélyhotel Sasvár (Károlyi-kastély) 

 A honfoglalás tájékán a Kápolnától Parádsasvárig terjedő földterület az Aba nemzetségből származó 
Debrőy családé volt. Az uradalom a történelem folyamán többször is gazdát cserélt. Sok nemzeti család, 
köztük a Rákócziak, Orczyk és Grassalkovichok is éltek hosszabb-rövidebb ideig a birtokon.  
 
1827-ben építették az első fürdőházat az uradalom területére. Az 1881-82-ben épült neoreneszánsz 
stílusú Károlyi kastély Ybl Miklós tervei alapján készült. Emeletes rizalitja és kétemeletes, német 
reneszánsz stílusú szárnya szintén az ő műve, persze későbbről, 1885-ből. A vadászkastélyt a források 

http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1tra
http://hu.wikipedia.org/wiki/Galyatet%C5%91
http://hu.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1d
http://hu.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1df%C3%BCrd%C5%91
http://hu.wikipedia.org/wiki/1549
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1tra
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%A1rolyi-kast%C3%A9ly_%28Par%C3%A1dsasv%C3%A1r%29&action=edit&redlink=1
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szerint a Károlyi család keresztelte Sasvár névre. A település mai elnevezése is őrzi ezt. Egyetlen 
híresség élt itt, Károlyi Mihály. A Károlyi család tulajdonába a Debrőy uradalom 1846-ban került, az 
emigráció után Károlyi György 1893-tól 1903-ig élt a kastélyban. 
 
Károlyi György után unokája, Károlyi Mihály lett az uradalom tulajdonosa. Ő városi ember révén, nem 
szerette a földesúri életet, de felesége Andrássy Katinka (a Vörös Grófnő), kedvelte a vidéki életformát. 
Károlyi az épület egy részét bérlőknek adta ki, akik azt szállodaként hasznosították. A Tanácsköztársaság 
után az állam eltulajdonította a birtokot a Károlyiaktól, akik csak a II. világháború végén kapták vissza 
két évre egykori birodalmukat. A szocializmus idején gyermeküdültetésre használták, de az elmúlt 
évtizedben ismét magántulajdonba került. 1996-ban vásárolta meg a jelenlegi tulajdonos az épületet és 
a körülötte elterülő parkot, amely a felújítás után, 1998  decemberétől várja a pihenni vágyókat. 

 Gyógyvízfeldolgozó üzem 
 
 Parád többféle gyógyvízkinccsel rendelkezik, melyek között legismertebb a kénes vegyületet 
tartalmazó „Csevice” és a vasas-timsós fürdővíz. Ezek egyike savanyúvíz, az úgynevezett Parádi víz, 
amely a vulkáni működés utóhatásaként jelentkező tipikus csevice. A csevice kénes vegyületeket 
tartalmazó gyógyvíz. A másik fontos, főleg a gyógyászatban használt gyógyvíz a sósvíz, vagyis a timsós 
fürdővíz, melyet már 1813 óta használják gyógyításra. A parádi víz vasas, kalcium-, magnézium-
hidrogén-karbonátos, szulfátos, timsós gyógyvíz, melynek vas- és mangántartalma jelentős. Alkalmas 
nőgyógyászati folyamatok kedvező befolyásolására, kimerüléses állapotok kezelésére, ivókúra 
formájában pedig gyomor és bélrendszeri betegségek kezelésére. A parádi völgy nyugati végén a 
Széchenyi-hegyből fakad a két „Csevice” forrás, mely „Parádi víz” néven kerül forgalomba. 
1763-ban a megye agilis és tehetséges tisztiorvosa, Markhot Ferenc a Fehér-kő-hegy lábánál 
timsótartalmú ásványvizet talált. 1778-ban az egri görög-rác kereskedők Keresztelő Szent János nevét 
viselő bányatársulata itt indította meg az ország első timsógyárát. Ugyanebben az időpontban, 
mintegy erre alapozva, jött létre a timsófürdő. 1795-ben az egyik Orczy földbirtokos felfigyelt az 
„idegenforgalmi” és üdülési lehetőségekre, s igyekezett kiaknázni azokat. A tudós Kitaibel Pál 1797-
ben precízen megvizsgálta, elemezte a parádi gyógyvizet, s cikkeivel népszerűsítette azt, felkeltve 
iránta az egyre erősödő érdeklődést. 

1819-ben Fáy András írta a fürdőről és a vízről: „A timsós fürdővel azon egy völgyben, ahol az Parád 
falujától jó félórányira buzognak az érces források... A hely szép, de kilátás megszorult, a Tarna 
vizecske nyugodt partján tőle csak egy pár lépésnyire van a büdösköves forrás, ettől délfelé néhány 
lépésnyire egy domb aljában a vasas. A harmadik az ezen túl fekvő völgybe esik, s ezelőtt két 
esztendővel két fürdőszoba épülvén mellette, fürdőnek használtatik. Ezen utolsó leggyengébb, és a 
bőrt is fürdés után kevéssé húzza össze. Leginkább a büdösköves használtatik mind vitelre, mind 
italra. Ezen víz fogyasztása mindamellett is, hogy semmiféle nagyobb városban, mint Pest, Gyöngyös, 
Eger nem árultatik, azon kis körhöz képest, amelyben ismertetik, igen nagy. Csak az itt levő mostani 
Hutából 3500-4000 üveget töltenek meg ezen vízzel. Ezenkívül mennyi víz hordatik elhordókban, s régi 
megtartott üvegekben! ...Tavaszkor és hajnalban (az éjjeli állás után) legnagyobb ereje van.” 

A Csevice I. forrás, amely a kék címkés Parádi kénes gyógyvizet adja az ÉLPAK Zrt. tulajdonában lévő 
palackozó üzem területén található. A forrás fölé 1827-ben ivócsarnokot építettek, mellette pedig 
fürdőház épült. 1892-ben Ybl Miklós tervei alapján építették fel a pagodaszerű, színes majolikával 
fedett palackozó helyiséget. A zöld címkés Parádi ásványvíz a kastély udvarán található Csevice II. 
forrásból származik, a forrás napi vízhozama korlátozott ezért olyan értékes ez a nátrium-kalcium-
hidrogénkarbonátos ásványvíz. A 19. sz. végén a Vadakorma patak szabályozásakor Prihoda főkertész 
a Károlyi kastély mellett dinamittal robbantott és eközben csevicét talált. Ez a forrás kapta később a 
Csevice II. nevet. Az 1903-ban kiképzett kút a Károlyi birtok tartozéka volt, s feltehetően csak 
időszakonként, helyi fogyasztásra használták.  
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A Parádi vizek minősége közel kétszáz éve azonos. Köszönhető mindez a források védőterületének 
fokozott ellenőrzésének, és megóvásának. A palackba kerülő víz változatlan minőségét saját 
laboratóriumban és hivatalos akkreditált laborokban egyaránt végzett folyamatos vizsgálatok 
biztosítják. A forrás napi vízhozama korlátozott, a nátrium-kalcium-hidrogénkarbonátos ásványvíz 
gazdagon tartalmazza a mélységi kőzetek élettani szempontból nélkülözhetetlen sóit, nyomelemeit, 
ezért a szomjoltás mellett mineralizálja, azaz ásványi anyagokkal telíti a szervezetet.  

 Ősjuhar (Acer acuminatilobum) 

 A világon egyedül a Mátrában található, nem szaporítható juharfaj. Parádsasvár közelében — ahol a 
Parádi-Tarna átfolyik az országút alatt —, a híd mellett körülkerített hatalmas juhar áll. A ritka 
természeti kincset 1952-ben fedezte fel Papp József tanár. A faj egyedülálló példánya, mivel nem 
szaporítható. Levélzete teljesen különbözik az ismert juharlevelektől. Igen jelentős természetvédelmi 
értéket képvisel. Érdekesség, hogy a közelmúltban Aldebrő határában találtak több példányt ebből a 
fajtából. 

 Parádsasvári üveggyár  

A gyár történetéből érdemes kiemelni, hogy 1710-ben II. Rákóczi Ferenc fejedelem állíttatta fel az 
első üveghutát, a mai üveggyár elődjét Parádóhután. Szinte egyedülálló, hogy ez az üzem lassan 300 
éves múltra tekint vissza. Van olyan feltevés, mely szerint Rákóczi hadiipari termelés céljával állította 
fel a hutát, bár erre konkrét bizonyítékok nincsenek. A Rákóczi-szabadságharc bukása után birtokai 
idegen kézre kerültek. A debrői uradalom és benne Parádóhuta új tulajdonosa gróf Aspremont Károly 
lett. A termelés mennyiségéről nincsenek pontos adataink, azt azonban tudjuk, hogy a műhely 
nemcsak a debrői uradalom szükségleteit elégítette ki, hanem ellátta a környék településeit is 
ablaküveggel, háztartási edényekkel. 1740-ben Grassalkovich Antal vette meg debrői uradalmat, így 
Parád is az ő tulajdonába került. 1767-ben Parádsasvárra került a műhely, melynek oka az volt, hogy 
az egyre jobban fejlődő manufaktúrának a korábbi hely már nem tudott elég fát biztosítani. Az 
üveggyártásban egyébként nem ismeretlen az üzemek vándorlása, 50-60 éves működés után 
lebontották és néhány kilométerrel távolabb, ismét felépítették az üzemet, ahol volt elegendő 
faanyag. A Parádóhutáról átköltözött üzem neve hosszú időn keresztül Újhuta volt. 1776-1824 között 
az Orczy család bérelte az uradalmat, ezt követően Kaán Sámuel.  

Új korszak kezdődött a parádi gyár történetében, amikor a 19. század közepén Károlyi György vette 
bérbe a debrői uradalmat és vele az üveghutát is. 1846-ban iparmű-kiállításon a gyár díjat nyert, s 
még ugyanebben az évben Károlyi György Pesten üzletet nyitott a parádi termékeknek. Két évvel 
később már szenet is használnak a kemencék fűtésénél, ami akkoriban igen ritka volt. Szintén 
Parádon használtak először szódát a sokkal drágább hamuzsír helyett. Az 1800-as évek második 
felében többször is bővítették az üzemet, 1867 után már évente 3,6 millió palack hagyta el az üzemet. 
A nagytömegű palackgyártást az országos hírűvé vált parádi gyógyvíz, más néven csevice 
forgalmazása tette szükségessé.  
A dualizmus kora a parádi üveggyártás számára is fellendülést hozott. Károlyi Mihály 1890-ben vette 
át apjától az uradalmat, s vele a gyárat. Az úgynevezett csevicés üvegek adták a gyár forgalmának 
nagy részét. 1923-ban a gyár nagy része leégett, ám még abban az évben hozzákezdtek az 
újjáépítéséhez. Az új kemencék beállításával a parádi gyár állította elő a hazai gyógyszeres üvegek 90 
százalékát. 1945 után élte legválságosabb időszakát a gyár, az 1948-as államosításkor felmerült a 
bezárás lehetősége is. 1949-54 között szünetelt a termelés. A drága szállítási költségek miatt az akkori 
kommunista vezetés inkább szövőgyárat látott volna szívesen az üveggyár helyén. Így előbb 
szövőüzem működött, később karácsonyfadíszeket készítettek itt. 1954-ben azonban megindult a 
rekonstrukció, alig három évvel később már lényegesen bővítették is az üzemet. Egy évtized alatt a 
termelés megötszöröződött, a termékek mintegy 40 százalékát exportálták. Az 1960-as évek második 
felében jelentős kivitelt bonyolított a gyár Kanadába, az Egyesült Államokba és több európai országba 
is.  

http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1trai_juhar
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Célok 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 
 
Parádsasvár település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 
 az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 
 a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  
 a diszkriminációmentességet,  
 szegregációmentességet, 
 a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés 
során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési 
intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az 
intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  
 
 
A HEP helyzetelemző részének célja 
 
 
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített, 
esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint 
helyzetét a településen. 
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a 
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 
 
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT 
tartalmazza. 
 
 
A HEP IT célja 
 
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 
szempontjából. 
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a 
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, 
kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus 
munkacsoportokat. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 
e21 
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program 
elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

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

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

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

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

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

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

előírásaira. 
 

Az EU 2020 stratégia2 
Az Európa 2020 az Európai Unió 10 évre szóló növekedési stratégiája, a 2000-ben megkezdett Lisszaboni 
Stratégia folytatása, annak tapasztalatait beépítő új, közösségi gazdaságpolitikai célrendszer és ahhoz 
tartozó intézkedésterv. Célja nem csupán a válság leküzdése, a stratégia az uniós növekedési modell 
hiányosságait hivatott megszüntetni, és az intelligensebb, fenntarthatóbb és befogadóbb növekedés 
feltételeit kívánja megteremteni. Az esélyegyenlőség szempontjából releváns célkitűzések, melyeket 2020-
ra az EU egészének teljesítenie kell két területen is megjelenik. Az oktatásban a lemorzsolódási arányt 10% 
alá kell csökkenteni. A szegénység/társadalmi kirekesztés ellen ható intézkedések sora pedig azt célozza, 
hogy legalább 20 millióval csökkenjen azok száma, akik nyomorban és társadalmi kirekesztettségben élnek, 
illetve akik esetében a szegénység és a kirekesztődés reális veszélyt jelent.  
 
Nemzeti Reform Program3 
Az Európa 2020 stratégia megvalósításának legfontosabb eszközét tagállami szinten a nemzeti 
reformprogramok jelentik, melyeket a tagállamoknak minden év áprilisában, a stabilitási/konvergencia 
programokkal együtt kell elkészíteniük. A nemzeti reformprogramok rögzítik az uniós kiemelt célok alapján 
megfogalmazott nemzeti célokat, továbbá ismertetik, hogyan kívánják a kormányok a célokat teljesíteni, 
illetve a növekedést hátráltató akadályokat leküzdeni. A dokumentumok azt is meghatározzák, hogy kik, 

                                                           
2
 A Bizottság közleménye a Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, az Európai Központi Banknak, az Európai 

Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és az Európai Beruházási Banknak – Intézkedések a 
stabilitás, a növekedés és a munkahelyteremtés érdekében, Brüsszel, 2012. május 30. 
3
 A következő lépés – A Széll Kálmán terv 2.0, Magyarország Kormánya, 2012. április 

www.kormany.hu/download/3/e8/80000/1-
A_k%C3%B6vetkez%C5%91_l%C3%A9p%C3%A9s%20(SzKT%2020).pdf  

http://www.kormany.hu/download/3/e8/80000/1-A_k%C3%B6vetkez%C5%91_l%C3%A9p%C3%A9s%20(SzKT%2020).pdf
http://www.kormany.hu/download/3/e8/80000/1-A_k%C3%B6vetkez%C5%91_l%C3%A9p%C3%A9s%20(SzKT%2020).pdf
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mikor, milyen intézkedéseket hoznak majd, s hogy ennek milyen költségvetési vonzatai lesznek.4 A Nemzeti 
Reform Program az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzete javításának szempontjából közvetlen 
jelentőséggel bíró célkitűzéseket és intézkedéseket tett. 
 
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia5 
A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (NTFS) az Európai Bizottság által 2011-ben jóváhagyott „A 
nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig” című dokumentumban foglaltakhoz 
illeszkedik. Az NTFS a szegénység elleni fellépés érdekében megfogalmazott felzárkózás politikát helyezi 
középpontba, emellett hangsúlyos célja a roma közösségek kirekesztése ellen ható folyamatok megelőzése, 
felszámolása. A stratégia célja, hogy a szegénység szempontjából meghatározó problématerületek – 
gyermekszegénység, romák helyzete, hátrányos helyzetű térségek – hosszú távú elképzeléseinek 
integrálását, kiegészítését, egységes célrendszerben történő kezelését kívánja előmozdítani, figyelemmel, a 
többi, a társadalmi felzárkózás szempontjából releváns stratégiára, így a gazdaságfejlesztéssel és 
foglalkoztatáspolitikára, a vidékfejlesztésre, az egészségügyi, szociálpolitikai, közigazgatási elképzelésekre. 
 
 „Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia6 
A Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégia szükségességét elsősorban az indokolta, hogy csökkentse a 
gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit. A törvény minden gyerekre 
kiterjed, de értelemszerűen azoknak a gyerekeknek kell prioritást kapniuk, akiknek érdekei a legjobban 
sérülnek, akiknél a nélkülözések a legjobban korlátozzák fejlődésüket.  A Nemzeti Stratégia másik fontos 
indoka a szegénységi ciklus megszakításának szükségessége, a gyermekek és a társadalom közös távlati 
érdeke.  
 
Roma Integráció Évtizede Program7 
Az Országgyűlés 2007. június 25-én fogadta el a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló 
68/2007. (VI. 28.) OGY határozatot, amely a Kormány feladatául tűzi, hogy a Stratégiai Terv végrehajtására 
készítsen rövid távú, kétéves időszakokra szóló intézkedési terveket. A Stratégiai Terv négy prioritási 
területen (oktatás, foglalkoztatás, lakhatás és egészségügy), az egyenlő bánásmód érvényesítésével 
kapcsolatban, továbbá a kultúra, a média és a sport területén határoz meg átfogó célokat, a célokhoz 
kapcsolódó konkrét feladatokat, az ezekhez rendelt mutatókat, továbbá a feladatok eléréséhez szükséges 
intézkedéseket. A nemek közötti esélyegyenlőség megteremtését a négy prioritási területen 
megfogalmazottakhoz kapcsolódó feladatokon és intézkedéseken keresztül kívánja megvalósítani. 
 
Nemzeti Ifjúsági Stratégia 
Az Országgyűlés 2009-ben fogadta a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról készült dokumentumot (88/2009. (X. 29.) 
OGY határozat). A Stratégia az ifjúsági korosztályokkal kapcsolatos állami felelősség összefoglalása a 2009-
2024. időszakra vonatkozóan. Részletezi az ifjúságpolitika hosszú távú társadalmi céljait, megvalósításukhoz 
az egyes területeken a horizontális és specifikus célokat, valamint ezekhez kapcsolódó részcélokat határoz 
meg. A Stratégia megvalósítása kétéves cselekvési tervek mentén történik, a 2012-2013. évi cselekvési 
tervről az 1590/2012. (XII. 27.) Korm. határozat rendelkezik.  
 

 
 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 

 

                                                           
4
 Európai Bizottság, Európa 2020 http://ec.europa.eu/europe2020/documents/related-document-

type/index_hu.htm  
5
 Nemzeti Társadalmi és Felzárkózási Stratégia – mélyszegénység, gyermekszegénység, romák (2011-2020.) Budapest, 

2011. november http://romagov.kormany.hu/nemzeti-tarsadalmi-felzarkozasi-strategia 
6
 47/2007. (V. 31.) OGY határozat a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032.; www.biztoskezdet.hu  

7
 A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat; Szociális és 

Munkaügyi Minisztérium, 2008. 

http://ec.europa.eu/europe2020/documents/related-document-type/index_hu.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/documents/related-document-type/index_hu.htm
http://romagov.kormany.hu/nemzeti-tarsadalmi-felzarkozasi-strategia
http://www.biztoskezdet.hu/
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2. Stratégiai környezet bemutatása 

 
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 

programokkal 

 
Parádsasvár  község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005. (XII.21.) számú rendelete a 
helyi építési szabályzatról 

 
 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 
A megye hosszú távú Megyei Területfejlesztési Koncepciójának fókuszában az a jövőkép áll, amelynek 
megvalósíthatóságát kívánatosnak, ambiciózusnak, ugyanakkor reálisnak ítélik a társadalmi és gazdasági 
szereplők. Ebben prioritásként szerepel az esélyegyenlőség is, mely azt jelenti, hogy a megvalósítandó 
fejlesztések kedvezményezettje lehet a társadalom minden csoportja, annak érdekében, hogy az etnikai, 
nembeli, vallási, politikai nézetek szerinti és jövedelmi különbségek ne akadályozzák a megye lakosainak 
személyes fejlődését, gazdagodását, szociális érvényesülését, jól-létét. 
A Megyei Területfejlesztési Koncepció egyik stratégiai célja az Észak-hevesi térség természetközpontú 
fejlesztése, melyhez Parádsasvár is csatlakozni kíván. 
 
Pétervásárai kistérség többcélú társulása közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és 
fejlesztési terve (intézkedési terv) 2010-2012. az alábbiakban határozza meg a közoktatási-köznevelési 
intézményekben teendő intézkedéseket az esélyegyenlőség biztosítása érdekében: 

 fejlesztő, felzárkóztató, egyéni foglalkozások szervezése, 
 integrált oktatás, 
 a már folyó programok folytatása, új lehetőségek keresése, pályázatokba történő bekapcsolódás, 
 a gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal közös terv kidolgozása a hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekekkel, tanulókkal történő foglalkozások módszereire, tevékenységi 
formáira, 

 kisebbségi önkormányzattal közös pontok, programok keresése, pályázatok készítése. 
A már megvalósult, ill. folyamatban lévő, vagy tervezett helyi fejlesztések a munkahelyteremtést, a 
megélhetés biztonságát, a népességcsökkenés megállítását, a fiatalok helyben maradását szolgálják. 
 
 
 

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

 

A programban felhasznált statisztikai adatokat az Országos Területfejlesztési és Területrendezési 
Információs Rendszer (TeIR) adataiból, a KSH adataiból, a helyi nyilvántartásokból, adatgyűjtésekből, 
valamint a Munkaügyi Kirendeltség adataiból gyűjtöttük. Nem álltak rendelkezésre ezekben az 
adatbázisokban a legfrissebb adatok, illetve az iskolai végzettségekről, a foglalkoztatás teljes köréről, a 
fogyatékosok foglalkoztatottságáról, valamint a nők gazdasági szerepéről adatokat nem tudtunk 
felhasználni elemzéseinkhez. 

 
 

Demográfiai adatok 
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Parádsasvár lakónépessége 2012-2017-ig évről évre erős csökkenést mutat, az alábbi táblázatban ezt 

láthatjuk.  

 

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 

Év 
Fő 

(TS 0101) 
Változás 

2012 393 bázis év 

2013 378 96,2% 

2014 371 98,1% 

2015 344 92,7% 

2016 345 100,3% 

2017   0,0% 

 
 

 
     

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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A lakónépesség számának csökkenése 2007 évtől  majd 100 fő körül mozog. 
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Korcsoport  

Fő 

Az állandó 
népességből a 

megfelelő 
korcsoportú nők és 
férfiak aránya (%) 

Férfiak Nők 
Összesen 
(TS 0301) 

Férfiak 
(TS 0303) 

Nők 
(TS 

0304) 

Állandó népesség száma (férfiak TS 0300, nők TS 0302) 217 225 442 49,10% 50,90% 

0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316)     10   

0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307) 16 15 31 3,62% 3,39% 

15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309) 4 5 9 0,90% 1,13% 

18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311) 106 95 201 23,98% 21,49% 

60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313) 21 28 49 4,75% 6,33% 

65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315) 70 82 152 15,84% 18,55% 

 
  

  

 Állandó népesség (fő) 

Az adott területen lakóhellyel rendelkező személyek száma. Két népszámlálás között 

továbbvezetett adat az évenkénti természetes népmozgalmi (születés, halálozás, házasságkötés, 

bejegyzett élettársi kapcsolat, válás) és vándorlási (belföldi, nemzetközi) statisztikák adatai 

alapján. 
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3. számú táblázat - Öregedési index 

Év 
65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 

(TS 0328) 

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő) 

(TS 0327) 

Öregedési index (%) 
(TS 0401) 

2012 132 47 280,85% 

2013 133 36 369,44% 

2014 131 34 385,29% 

2015 138 33 418,18% 

2016 140 31 451,61% 

2017 152 31 490,32% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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Vándorlási egyenleg (ezrelék) 
Az adott közigazgatási egységbe állandó vagy ideiglenes jelleggel bejelentkezők és az onnan másik közigazgatási egységbe 

állandó vagy ideiglenes jelleggel bejelentkezők számának különbözete, ezer lakosra vetítve. 
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4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

Év 
Állandó jellegű 
odavándorlás 

(TS 0601) 

Elvándorlás 
(TS 0600) 

Egyenleg 

Állandó oda-, és 
elvándorlások 

különbségének 1000 
állandó lakosra vetített 

száma 
(TS 0602) 

2012 17 11 6 12,02 

2013 10 25 -15 -31,4 

2014 16 17 -1 -2,1 

2015 27 23 4 8,58 

2016 7 20 -13 -29,21 

2017 22 21 1 2,26 
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5. számú táblázat - Természetes szaporodás 

Év 
Élveszületések száma 

(TS 0701) 
Halálozások száma 

(TS 0702) 

Természetes 
szaporodás (fő) 

(TS 0703) 

2012 1 9 -8 

2013 2 8 -6 

2014 1 6 -5 

2015 3 6 -3 

2016 2 11 -9 

2017 5 4 1 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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Parádsasvár lakónépessége, és állandó népessége 2012-2017 között 393 főről 345 főre csökkent. Ez a 2011-
es adatokhoz képest is erősen romló tendencia. 
A lakosság összetételének alakulása a következőképpen alakult: 
 Az állandó és lakónépesség számának csökkenése mellett az elvándorlás  és halálozási ráta emelkedése 
okozza a negatív tendenciát.  
A lakosság számát nagymértékben befolyásolja az öregedési index változása, mely évről évre növekvő 
tendenciát mutat 2012 és 2017 között 290 ről 490% ra nőtt.  
Az odavándorlás - elvándorlás tekintetében csupán 2017- ben mutatkozik pozitív elmozdulás. 
Az élve születések és halálozások száma évről évre nagyon alacsony számot mutat évente 1-2 gyermek 
születik, ezzel szemben a halálozási ráta igen magas, átlag 10 fő, így a természetes szaporodás negatív 
tendenciát mutat. Kivételt ez alól ugyancsak a 2017 év mutat, mely pozitív irányt vett. Tehát összességében 
elmondható a korábban 20007 évtől vizsgált települési népesedési tendencia nem vagy csak minimális 
mértékben javult ez ideig,  az elöregedő települést tekintve folyamatos fogyásról beszélhetünk. 
             
       

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 
A jövedelmi és vagyoni helyzet jelentősen meghatározó az egyén társadalmi helyzetében. A jövedelmi, 
vagyoni adatok határozzák meg a szegénység fogalmát is. Lényeges, hogy az egyén kiszámíthatóan jusson 
jövedelemhez. A szegények esetében a kiadási kötelezettségek nem teljesítése az egyén végleges és 
visszafordíthatatlan életszínvonal romlásával járhat. Az alacsony jövedelműek bevétele szinte kizárólag a 
pénzbeli juttatások rendszereiből tevődik ki. A jövedelem és vagyon fogalmát a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.tv. 4.§-a és a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. Tv. 4.§-a 
határozza meg az e törvények által szabályozott ellátások tekintetében. 
 
 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 
A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a 
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) 
és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci 
lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, 
illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is. 
 
 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 
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3.2.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint 

Év  

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

(fő) 

Férfi                 (TS 
0803) 

Nő 
(TS 0804)         

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

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

2012 153 167 320 13,25 8,7% 8 4,8% 21 6,6% 

2013 148 161 309 9,5 6,4% 3,5 2,2% 13 4,2% 

2014 147 157 304 10 6,8% 2,5 1,6% 13 4,1% 

2015 144 151 295 8,75 6,1% 4,25 2,8% 13 4,4% 

2016 138 136 274 7 5,1% 5 3,7% 12 4,4% 

2017 131 128 259 3,5 2,7% 2,75 2,1% 6 2,4% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint 

Regisztrált munkanélküliek/ 
nyilvántartott álláskeresők száma 

összesen 

Fő 
összesen 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

#ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 13 #ÉRTÉK! ###### #ÉRTÉK! 

20 év alatti (TS 1002) 
Fő na na 0,5 0,25 0,5 na 

% #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 3,9% #ÉRTÉK! ###### #ÉRTÉK! 

20-24 év (TS 1003) 
Fő 0,25 0,25 1,25 1,25 0,5 0,25 

% #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 9,8% #ÉRTÉK! ###### #ÉRTÉK! 

25-29 év (TS 1004) 
Fő 1,5 na 0,75 na na   

% #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 5,9% #ÉRTÉK! ###### #ÉRTÉK! 

30-34 év (TS 1005) 
Fő 1,5 1,5 0,5 0,25 0,75 0,75 

% #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 3,9% #ÉRTÉK! ###### #ÉRTÉK! 

35-39 év (TS 1006) 
Fő 7 3,75 2 1,5 0,5 na 

% #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 15,7% #ÉRTÉK! ###### #ÉRTÉK! 

40-44 év (TS 1007) 
Fő 3,75 2 1,25 2,5 2,5 1,25 

% #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 9,8% #ÉRTÉK! ###### #ÉRTÉK! 

45-49 év (TS 1008) 
Fő 3 2,25 2,5 1 1 0,5 

% #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 19,6% #ÉRTÉK! ###### #ÉRTÉK! 

50-54 év (TS 1009) 
Fő 2,25 2 1,5 3,5 1 1,5 

% #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 11,8% #ÉRTÉK! ###### #ÉRTÉK! 

55-59 év (TS 1010) 
Fő 2 1,25 1,5 1,25 1,75 na 

% #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 11,8% #ÉRTÉK! ######   

59 év feletti (TS 1011) 
Fő 5,5 0,25 1 1 0,25 na 

% #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 7,8% #ÉRTÉK! ###### #ÉRTÉK! 

 
 
 

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

Év  

180 napnál hosszabb 
ideje regisztrált 
munkanélküliek 
aránya (TS 1501) 

180 napon túli nyilvántartott 
álláskeresők száma nemek 

szerint 

Nők és férfiak aránya, a 180 napon 
túli nyilvántartott álláskeresőkön 

belül 

% Férfi Nő Összesen Férfiak Nők 

2012 23,53 4 1 5 80,0% 20,0% 

2013 15,38 0,00% 0,00% 0 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 

2014 14 6 3 9 66,7% 33,3% 

2015 1,85 2 2 4 50,0% 50,0% 

2016 25 2 2 4 50,0% 50,0% 

2017 31,58 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal 
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3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma  

Év  

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

 

Férfi Nő Összesen Férfi Nő Összesen 

 Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

 2012 14 21 35 0 % 1 4,8% 1 2,9% 

 2013 13 22 35 1 7,7% 0 0,0% 1 2,9% 

 2014 13 20 33 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

 2015 15 19 34 0 0,0% 1 5,3% 1 2,9% 

 2016 17 19 36 na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

 2017 15 20 35 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

 Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal 
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A nyilvántartott álláskeresők számát tekintve a 2012-2017 év átlagát tekintve 5-7 % csökkenést mutat, mind 
a férfiak mind a nők tekintetében. 

A korösszetételt tekintve minden korosztály tekintetében erős csökkenést mutat a nyilvántartott 
álláskeresők száma, még a korábban negatív tendenciát mutató 40-50 éves korosztály tekintetében is. A 
pályakezdők tekintetében is minimális a munkanélküli lakosok száma. 

Mindent egybevetve a munkanélküliség alakulása folyamatos javulást mutat az utóbbi években több 
korosztály tekintetében 0-1% ról beszélhetünk. Ebben a tekintetben a közfoglalkoztatás lassú eltűnése 
számos az önkormányzat eddig ezen tevékenység során ellátott feladatainak elvégzését nehezíti, ez plusz 
anyagi források hozzárendelését igényli az önkormányzat részéről. 

 

 

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

Év  

Legalább az általános iskola 8. 
évfolyamát elvégzett 15 éves és 

idősebb népesség, a megfelelő korúak 
százalékában   

Iskolai végzettséggel 
nem rendelkező 15 éves és idősebb 

népesség, a megfelelő korúak 
százalékában 

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

  % % % % 

2001 95,7% 87,3% 4,3% 12,7% 

2011 97,8% 94,3% 2,2% 5,7% 

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás 
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3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma iskolai végzettség szerint 

Év 

Regisztrált 
munkanélküliek/nyilvántartott 

álláskeresők száma összesen 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai 
végzettség szerint 

8 általánosnál 
alacsonyabb végzettség 

(TS 0901) 

Általános iskolai 
végzettség (TS 0902) 

8 általánosnál magasabb 
iskolai végzettség (TS 

0903) 

 Fő Fő % Fő % Fő % 

2012 21 4,79 22,5% 2 9,4% 19 89,4% 

2013 13 na #ÉRTÉK! 1,25 9,6% 11,75 90,4% 

2014 13 0,25 2,0% 1,25 10,0% 11 88,0% 

2015 13 0,5 3,8% 1,5 11,5% 11 84,6% 

2016 12 0,25 2,1% 1,25 10,4% 10,5 87,5% 

2017 6 0 4,0% 0,5 8,0% 5,5 88,0% 
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3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők 

 Év 

Általános iskolai felnőttoktatásban 
tanulók száma 

(TS 3401) 

8. évfolyamot eredményesen 
befejezte a felnőttoktatásban 

(TS 3301) 

Fő Fő % 

2012 na na #ÉRTÉK! 

2013 na na #ÉRTÉK! 

2014 na na #ÉRTÉK! 

2015 na na #ÉRTÉK! 

2016 na na #ÉRTÉK! 

2017 na na #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat 
(TÁKISZ) 
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3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában 

 Év 

Középfokú 
felnőttoktatásban 

résztvevők összesen 

Szakiskolai 
felnőttoktatásban  
résztvevők száma 

(TS 3501) 

Szakközépiskolai 
felnőttoktatásban 
résztvevők száma 

Gimnáziumi 
felnőttoktatásban 

résztvevők 

Középiskolai 
tanulók száma a 

felnőttoktatásban 
(TS 3601) 

Fő Fő % Fő % Fő % Fő 

2012 #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! na 

2013 #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! na 

2014 #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! na 

2015 #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! na 

2016 #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! na 

2017 #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! na 

 

 
 
A nyilvántartott munkanélkülieket tekintve mintegy 1% azoknak a száma aki nem vagy csak 8 általános 
iskolai végzettséggel rendelkezik a 90%-nak pedig középiskolai vagy attól magasabb iskolai végzettsége van. 
A felnőttoktatásban résztvevőkről nem rendelkezünk adattal. 
 
 
Foglakozatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási információs és egyéb tényezői, megfelelő minőségben 
segítik a munkát vállalni kívánó lakosok életét. a településen a fiatalok foglakoztatását megkönnyítő 
állásbörze ad lehetőséget, a foglakoztatáshoz való hozzáféréshez. Felnőttképzési program keretén belül. 
nyelvi és informatikai képzésen vehetnek részt. Munkaerő piaci integrációt segítő szervezetek és 
szolgáltatások, a megyei vonzáskörnyezethez tartozó munkaügyi kirendeltségeknél érthetők el.  A 
közfoglalkoztatás adatai nem mutatnak rá mélyszegénységben élők és romák helyzetére, azok számáról 
ezen adatbázison belül nem kapunk képet. A foglalkoztatás területén hátrányos megkülönböztetéssel 
kapcsolatos információról nem rendelkezünk. Az önkormányzat elsődleges célja a közfoglalkoztatásba 
bevonható társadalmi csoportok foglalkoztatása, illetve azok számára képzési, foglalkoztatási programok 
szervezése. A munkavállalási körülmények javításához szükséges feltételek biztosítása elsősorban a 
közlekedési rendszer javítását jelenti, mivel a Pétervására Parádsasvár útvonalon közlekedő 
autóbuszjáratok kevés száma miatt az e vonalon történő közlekedés nehezítetté válik. 
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3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó 
támogatások 
 

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

Év 
15-64 év közötti állandó 

népesség száma 
(TS 0803 és TS 0804 összesen) 

Álláskeresési segélyben 
részesülők (fő) - (TS 1101) 

Álláskeresési segélyben 
részesülők % 

2012 320 5,5 1,7% 

2013 309 na #ÉRTÉK! 

2014 304 0,25 0,1% 

2015 295 1 0,3% 

2016 274 1 0,4% 

2017 259 0,25 0,1% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált 
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma  

Év 

Regisztrált 
munkanélküliek/nyil-

vántartott álláskeresők 
száma 

(TS 1301) 

Álláskeresési járadékra 
jogosultak (TS 1201) 

Fő Fő % 

2012 21 5,25 24,7% 

2013 13 2,75 21,2% 

2014 13 2,75 22,0% 

2015 13 1,5 11,5% 

2016 12 1,5 12,5% 

2017 6 1,25 20,0% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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3.3.3. számú táblázat - Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segélyben, egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatásban, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma 

Év 

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

 
(2015. február 28-tól az ellátás 

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

Egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatásban 

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

(TS 5401) 
  

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesítettek 

átlagos havi száma (2015. 
március 01-től az ellátásra való 

jogosultság megváltozott) 

Fő Fő 15-64 évesek %-ában Fő 
Munkanélküliek 

%-ában 

2012 2,75   0,86% na #ÉRTÉK! 

2013 1,75   0,57% na #ÉRTÉK! 

2014 2   0,66% na #ÉRTÉK! 

2015 1 na 0,34% na #ÉRTÉK! 

2016 3,5 na 1,28% na #ÉRTÉK! 

2017 0,25 na 0,10% na #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a szociális 
lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen fellelhető 
elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és hajléktalanságot, illetve a 
lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket, 
elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 
 
 

 

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 

Év 

 
Lakásállomány 

(db) 
(TS 4201) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

Bérlakás 
állomány 

(db) 

Ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

Szociális 
lakásállomány 

(db) 

Ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

Egyéb 
lakáscélra 
használt 

nem 
lakáscélú 

ingatlanok 
(db) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

2012 236 0 0 0 0 0 0 0 

2013 221 0 0 0 0 0 0 0 

2014 221 0 0 0 0 0 0 0 

2015 221 0 0 0 0 0 0 0 

2016 221 0 0 0 0 0 0 0 

2017 222 0 0 0 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati 
adatok 
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3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési 
támogatásban részesülők száma 

Év 
Lakásfenntartási 

támogatásban részesített 
személyek száma (TS 6001) 

Adósságcsökkentési 
támogatásban részesítettek 

száma (TS 6101) 

2012 3 0 

2013 4 0 

2014 3 0 

2015 3 0 

2016 2 0 

2017   0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
  

 

 

 
 

Az összes lakás állomány 2012 és 2017 között 236-ró 222 re csökkent, bérlakás állomány 3 db. 
Lakásfenntartási részesülők aránya csekély számot mutat, 2012-2017 között átlagban 2-3 fő igényelte 
három fő igényelte. Egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanról tudomásunk nincs. A lakosság 
eladósodottságát jelző számadat nem áll rendelkezésünkre, de az országos átlaghoz hasonló tendencia 
lehet jelen. A lakosság közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz való hozzáférése megoldott 

 
 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 
 

A településen nem található szegregátum és telepszerű lakó környezet. 
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3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 

 

                   

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

Év 

Felnőttek és gyermekek 
részére szervezett háziorvosi 

szolgálatok száma 
(TS 4401) 

Csak felnőttek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgáltatások száma 

(TS 4301) 

A házi gyermekorvosok által 
ellátott szolgálatok száma 

(TS 4501) 

2012 1 0 0 

2013 1 0 0 

2014 1 0 0 

2015 1 0 0 

2016 1 0 0 

2017 1 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
          

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

Év 
Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

(TS 5601) 

2012 12 

2013 3 

2014 11 

2015 10 

2016 9 

2017   

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 

Év 
Ápolási díj, alanyi jogon: 

támogatásban részesítettek évi 
átlagos száma (TS 5901) 

Ápolási díj, méltányossági 
alapon: támogatásban 

részesítettek évi átlagos száma 
(TS 5902) 

Összesen 

2012 4   4 

2013 2   2 

2014 2   2 

2015 na   #ÉRTÉK! 

2016 2   2 

2017 3   3 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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Az egészségügyi alapszolgáltatásokat tekintve, a felnőtt és gyermekek részére szervezett orvosi ellátáson 
belül egy fő házi orvos látja el a település lakosait. A felnőtt és gyermek körzet ellátása közös szolgáltatás 
keretében folyik.  A közgyógyellátást igénybevevők száma évről évre csökkenő tendenciát mutat 2017-ben 
9 fő igényelte, ezen ellátási formát. Az egészségügyi alapszolgáltatásokon kívül a szakellátó rendszer a 
megyeszékhelyen érhető el.  

Prevenciós és szűrőprogramokhoz való hozzáférés elsősorban a védőnői hálózat és az egészségügyi alap 
ellátó rendszeren keresztül történik. Az egészségügyi szakemberek elsődleges feladata kora gyermekkori 
szűrőprogramok, kötelező védőoltási rendszer felügyelete és hatékony működtetése. Az egészségnap 
során, egészségügyi mérésen, vérnyomásmérésen, ingyenes állapotfelmérésen, egészségügyi előadásokon 
vehetnek részt az érdeklődők. Ezen a rendezvényen sportprogramok, és egyéb egészségügyi szolgáltatások 
voltak igénybe vehetők.  Az arra rászoruló lakosok részére fejlesztő és rehabilitációs segítségnyújtás 
biztosított, a településhez közeli szolgáltató rendszereken keresztül az ehhez való hozzájutás biztosítása 
információhoz való hozzájutás segítése az e területen dolgozó szociális és egészségügyi szakembereken 
keresztül működik.  

 

 

 A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások biztosítását, az önkormányzat saját hatáskörében 
látja el falugondnoki feladatellátó rendszer keretén belül. A falugondnok elsődleges feladata a házi 
segítségnyújtás, otthonápolás, ebéd házhoz szállítás elvégzése. E munkakörben egy főállású munkavállaló 
van foglalkoztatva.  A személyes gondoskodást nyújtó ellátás a továbbiakban a Pétervásárán működő 
Családsegítő Intézet munkatársa látja el. A közétkeztetés, mint szolgáltatás nyújtás a továbbiakban az 
oktatási intézmények feladatköre, mely során maximálisan figyelembe veszik az egészséges táplálkozás 
szempontjainak megvalósítását. Hátrányos megkülönböztetéssel és pozitív diszkriminációval kapcsolatos 
információkról e területen nincs tudomásunk.  

 

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

 A közösségi tevékenységet elsősorban az évente megrendezésre kerülő falunap, mely a lakosság számára 
színes programok felvonultatását jelenti. A kis létszámú közösség egyéb szabadidős programokat a közeli 
Recsk és Parád településen érhetnek el. A települési önkormányzat megkezdte az itt korábban működő 
üveggyár épületének lebontását.  A közösségi rendezvények szervezésében, lebonyolításában két  helyben 
működő civil szervezet, egyesület vesz részt.  
Az éves rendezvények elsősorban az önkormányzati rendezvények megvalósítását pl: mikulásünnepség 
jelenti. 2017-18- as évben a falu traktort illetve hóeltakarítási eszközöket vásárolt a különböző települési 
feladatok ellátására, két kazáncsere történt, egy a művelődési házban illetve a könyvtárban. Parkok illetve 
sétány kialakítása kezdődött meg. 
    3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége, 
partnersége a települési önkormányzattal 
 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat a településen nincs. 
 
 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

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

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

nem megfelelő utak , járdák, terek utak, járdák , terek felújítása, parkosítás 

egészségügyi szűrések ingyenes állapot 
felméréshez, mint szolgáltatás  

elmúlt évben megrendezett egészségnap 
fejlesztése, pályázati forrás hozzárendelésével  

piac hiánya termelői piac kialakítása 
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 
 

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

 
a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, 
lakhatási helyzete   

A veszélyeztetett és védelembe vett gyerekek számáról ellátási lehetőségeiről a területileg illetékes 
pétervásárai gyerekjóléti szolgálat tud pontos képet adni. A további gyermekvédelmi feladatok 
ellátásában a Parádon működő általános iskola tus segítségre lenni. Veszélyeztetett és védelembe 
vett gyermekek nincsennek a településen, az számszerűsített adatban 0.  

 
 

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

Év 

Védelembe vett kiskorú 
gyermekek száma december 

31-én 
(TS 3001) 

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

2012 0 0 

2013 0 0 

2014 0 0 

2015 0 0 

2016 0 0 

2017 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
  

 
 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma évről évre csökken, a rendkívüli 
gyermekkedvezményben részesítettek aránya évről évre hasonló tendenciát mutat. Az ehhez kapcsolódó 
étkeztetési támogatást, tankönyvtámogatást az önkormányzat saját hatáskörén belül biztosítja. Fogyatékkal 
élő gyermekről a településen tudomásunk nincs. 

 

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

Év 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesítettek évi átlagos száma (TS 5801) 

2012 20 

2013 15 

2014 9 

2015 5 

2016 5 

2017 8 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

 
 

 

 

Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekről tudomásunk nincs. Szegregátum, telepszerű 
lakókörnyezet a településen nincs. 
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4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek 
szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 
Az egészségügyi alapszolgáltatásokat tekintve, a felnőtt és gyermekek részére szervezett orvosi ellátáson 
belül egy fő házi orvos látja el a település lakosait. A felnőtt és gyermek körzet ellátása közös szolgáltatás 
keretében folyik Prevenciós programokhoz való hozzáférés a védőnői hálózat és az egészségügyi alap ellátó 
rendszeren keresztül történik. Az egészségügyi szakemberek elsődleges feladata kora gyermekkori 
szűrőprogramok, kötelező védőoltási rendszer felügyelete és hatékony működtetése.  Az arra rászoruló 
gyerekeknek fejlesztő és rehabilitációs segítségnyújtás biztosított, a településhez közeli szolgáltató 
rendszereken keresztül az ehhez való hozzájutás biztosítása információhoz való hozzájutás segítése az e 
területen dolgozó szociális és egészségügyi szakembereken keresztül működik. Az óvoda és az általános 
iskola Parádon érhető el, ahová a gyerekeket menetrendszerinti járat szállítja. Az óvodás gyermekek 
számára iskolabusz szállítja. 

 

 

 

 

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

Év 

3-6 éves 
korú 

gyermekek 
száma 

Óvodai 
gyermekcsoportok 

száma - 
gyógypedagógiai 
neveléssel együtt 

(TS 2401)  

Óvodai férőhelyek 
száma 

(gyógypedagógiai 
neveléssel együtt) 

(TS 2801) 

Óvodai 
feladatellátási 
helyek száma 

(gyógypedagógiai 
neveléssel 

együtt) 
(TS 2701) 

Óvodába beírt 
gyermekek 

száma 
(gyógypedagógiai 

neveléssel 
együtt) 

(TS 2601) 

Óvodai 
gyógypedagógiai 

gyermekcsoportok 
száma 

(TS 2501) 

2012 11 0 0 0 0 0 

2013 9 0 0 0 0 0 

2014 5 0 0 0 0 0 

2015 5 0 0 0 0 0 

2016 5 0 0 0 0 0 

2017 6 0 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 
    

 

A településen 2017- ben 6 fő óvodáskorú volt ,sem óvoda sem általános iskola a településen nem működik, 
jelenleg sem fogyatékkal élő sem sajátos nevelési igényű gyermek nincs. A gyermekvédelmi szolgáltatások 
jelenleg Pétervásárán érhetők el,a családgondozó heti rendszerességgel érhető el a településen, a 
krízishelyzetben lévő családok és gyermekek számára mind a szociális munkatársak, illetve az önkormányzat 
munkatársai tudnak segítséget nyújtani. Az oktatási intézmények számára biztosított a logopédiai, 
fejlesztőpedagógiai szolgáltatás, heti 1-1 alkalommal.  
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Az egészségfejlesztéssel illetve egészséges életmóddal kapcsolatos feladatok elsősorban az oktatási 
intézmények feladatkörébe tartozó prevenciót jelenti egészséges életmódra nevelés fontos feladatként 
jelenik meg. A gyermekek számára az oktatási intézmények biztosítják a sportolási lehetőségekhez való 
hozzájutást pl: karate, tömegsportrendezvényeket. Az iskolában művészeti oktatás, táncpedagógiai 
tevékenység érhető el. A gyermekek számára a szabadidős tevékenységek szervezésébe a Parád Községben 
működő Tiszk szolgáltatásai nyújtanak lehetőséget. Színes programokkal, gyermekek számára különböző 
rendezvényekkel segítik a szabadidő hasznos eltöltését. 

A gyermekekkel kapcsolatos hátrányos megkülönböztetésről tudomásunk nincs, az e probléma 
felmerülése esetén a helyi önkormányzat megteszi a megfelelő lépéseket 

A helyi önkormányzat minden évben odaítéli a Község Legjobb tanulója címet, ezzel is ösztönözve a 
tanulókat a jobb eredmények elérésére.  

Az itt élő gyermekek számára játszótér, sportpark illetve szabadidős tevékenységre alkalmas terület 
kialakítása van tervben. Ezen kívül közpark, sétány kialakítása, rekonstrukciója van tervben. 

 

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

 
A hátrányos helyzetben lévő gyermekek számára a gyermekvédelmi ellátások biztosítottak, az étkezési, 

illetve ingyenes tankönyvellátással együtt. Az arra rászoruló gyermekek részére az oktatási intézmények 
biztosítják a fejlesztéshez szükséges eszközöket. 

Személyi feltételeket: logopédus, fejlesztő pedagógus. A speciális fejlesztéssel kapcsolatos feladatellátás 
Pétervásárán érhetők el.  

Hátrányos megkülönböztetéssel, szegregációval, kapcsolatos információval nem rendelkezünk. 
 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Gyerekszám alacsony Munkahely teremtési lehetőségek megvalósításával 
segíteni a községben a fiatalok letelepedési 

szándékát 

Szabadidős tevékenységek  Pályázati úton a szabadidős programok bővítése, 
játszótér, sportcentrum kialakítása, művelődési ház 

szigetelése 
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 
 

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

Év 

Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

Férfiak 
(TS 0803) 

Nők 
(TS 0804) 

Férfiak Nők 
Férfiak 

(TS 0801) 
Nők 

(TS 0802) 

2012 153 167 140 159 13 8 

2013 148 161 138 157 10 4 

2014 147 157 137 154 10 3 

2015 144 151 135 147 9 4 

2016 138 136 129 131 7 5 

2017 131 128 127 125 4 3 

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés 
     

 
 

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 településen sem bölcsőde, sem családi napközi nincs, ezen szolgáltatást a szomszédos településeken 
érhetik el.  

 
 

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

Év 
Védőnők száma 

(TS 3201) 
0-3 év közötti 

gyermekek száma 
Átlagos gyermekszám 

védőnőnként 

2012 0 5 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2013 0 5 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2014 2 6 3 

2015 0 7 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2016 0 11 #ZÉRÓOSZTÓ! 
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2017 0 12 #ZÉRÓOSZTÓ! 

Forrás: TeIR és helyi 
adatgyűjtés 

   

 
 

     

 

 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében  

 

A nők tekintetében is komoly pozitív változás figyelhető meg a foglalkoztatás területén az utóbbi években, 
a munkanélküli nők száma 2012-2017 között több mint a felére csökkent. 

 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

 

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

Év 
Védőnők száma 

(TS 3201) 
0-3 év közötti 

gyermekek száma 
Átlagos gyermekszám 

védőnőnként 

2012 0 5 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2013 0 5 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2014 2 6 3 

2015 1 7 7 

2016 1 11 11 

2017 1 12 12 

 

 

 
 

 

 A fenti táblázatból látható, hogy a 0-3 éves korú gyermekek száma évről évre nő, kicsit segítve a település 
elöregedésének megakadályozását. A családtervezéssel kapcsolatos feladatokat és információszolgáltatást 
elsősorban a védőnő és a családgondozó látja el, akik a közös hivatal munkatársaként több községben 
dolgoznak.  Ennek a folyamatnak a pozitív irányban történő elmozdítása fontos és elsődleges feladata a 
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községi önkormányzatnak, mivel a falu fejlődése ezen faktorok megváltoztatásával biztosítható. Ezen 
problémára rövid és hosszútávú intézkedésekre lesz szükség. 

  

A családok krízishelyzetben történő ellátása alapszolgáltatásként a családgondozó feladata, illetve ezen 
ellátási területet a Pétervásárai családsegítő intézet látja el, akik információval, illetve gyakorlati 
segítségnyújtással segítenek az arra rászorulóknak. A helyi önkormányzat minden segítséget megad azok 
számára, akik krízishelyzetbe kerülve segítségért fordulnak. A családok illetve gyerekek átmeneti otthona 
Pétervásárán működik, ide irányítják a szociális feladatot ellátó szakemberek a krízishelyzetben lévő 
családokat. 

A nők a helyi közéletben az országos átlagnak megfelelően vesznek részt. 

 
5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Elöregedési folyamat erősödése Fiatal családok otthonteremtési feltételeinek 
javítása, község vonzóvá tétele a letelepedési 

folyamatok erősítése érdekében 

 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

 

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

 
 

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

Év 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő férfiak 
száma (TS 5201) 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő nők 
száma (TS 5301) 

Összes nyugdíjas 

2012 83 107 190 

2013 85 107 192 

2014 81 109 190 

2015 78 104 182 

2016 77 96 173 

2017 77 100 177 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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A fenti táblázatok alapján látható, hogy a község demográfiai helyzetét az elöregedés folyamata jellemzi. 
A 2012-2017 időszakot tekintve elmondható, hogy a nyugdíjszerű ellátásban részesülő lakosok száma, 
aránya stagnáló, csökkenő tendenciát mutat, sajnos ez a korai halálozásnak is betudható. A férfiak száma e 
tekintetben markánsabb folyamatként jelenik meg a nőké enyhébb prognózist mutat. 

 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

A regisztrált munkanélküliek számát tekintve pozitív tendenciát mutat a 2012-2017 időszakban történő 
elmozdulás, hasonlóan mint a munkanélküliek összlétszámát tekintve.  

 

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

6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén 

Év 

Regisztrált 
munkanélküliek 

száma 

55 év feletti regisztrált 
munkanélküliek száma 

(TS 1010 és TS 1011) 

Tartós 
munkanélküliek 

száma 

55 év feletti tartós 
munkanélküliek száma 

Fő Fő % Fő Fő % 

2012 21 8 35% 5 0 0% 

2013 13 2 12% 0 2 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2014 13 3 20% 9 4 44% 

2015 13 2 17% 4 2 50% 

2016 12 2 17% 4 1 25% 

2017 6 #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

Forrás: Helyi adatgyűjtés, 
TeIR 
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6.3.1. számú táblázat - 65 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő 
időskorúak száma 

Év 

65 év feletti lakosság 
száma 

(TS 0328) 

Nappali ellátásban részesülő időskorúak 
száma (TS 5101) 

Fő Fő % 

2012 132 0 0,00% 

2013 133 0 0,00% 

2014 131 0 0,00% 

2015 138 0 0,00% 

2016 140 0 0,00% 

2017 152 0 0,00% 

Forrás: TeIR, KSH 
Tstar    
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A településen élő idős emberek közösségi életbe való bekapcsolódásának segítése kiemelt feladatként van 
jelen, mivel e korosztály elmagányosodási folyamata erősödő tendenciát mutat. A települési önkormányzat 
illetve a község civil szervezetei által szervezett községi megmozdulások, programok kiemelt szereplőiként 
vannak megszólítva az idős emberek. Az idős emberek közszolgáltatásokhoz, illetve a közösségi 
közlekedéshez való hozzáférése biztosított, a településen az infrastruktúra illetve a szolgáltatások megfelelő 
mértékben elérhetők. Hátrányos megkülönböztetéssel, kapcsolatos információval e területen nem 
rendelkezünk. 

 

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

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

 

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesítettek átlagos száma 

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

5701) 

2012 0 

2013 0 

2014 0 

2015 0 

2016 0 

2017 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

 

 

 

 

Az idősek egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférése biztosított. Az alapellátást nyújtó háziorvosi 
szolgáltatás helyi szinten megoldott, az idős emberek számára a szociális étkeztetés, illetve házi segítség 
nyújtástérítési díj ellenében igény bevehető szolgáltatás. A fenti táblázat alapján látható hogy a 64 év feletti 
korosztály aránya a lakosságon belül erős emelkedést mutat. Ennek fontos velejárója a szociális 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés maximális biztosítása. 

Az idős ember elmagányosodását gátló folyamatként a kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés segítése fontos feladat. Információval nem rendelkezünk a tekintetben, hogy az idősek 
informatikai jártassága milyen jelleget mutat. A helyben működő informatikai szolgáltatás segíti az idős 
emberek kulturális igényeinek kielégítését. 

 

 

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

 

A települési önkormányzat által szervezett rendezvények minden lakos számára elérhetővé vannak téve, így 
az idősek kulturális, szórakozási lehetőségeit is igyekszik kielégíteni. 

Az idén először pályázati forrásból megvalósított egészségnap során, egészségügyi mérésen, 
vérnyomásmérésen, ingyenes állapotfelmérésen, egészségügyi előadásokon vehettek részt az érdeklődők. 
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Az idős emberek számára kiemelt jelentőségű e rendezvény megvalósítása. Ezen a rendezvényen 
sportprogramok, és egyéb egészségügyi szolgáltatások voltak igénybe vehetők.  Az arra rászoruló lakosok 
részére fejlesztő és rehabilitációs segítségnyújtás biztosított, a településhez közeli szolgáltató rendszereken 
keresztül az ehhez való hozzájutás biztosítása információhoz való hozzájutás segítése az e területen dolgozó 
szociális és egészségügyi szakembereken keresztül működik.  

 

 

6.4.1. számú - Művelődési közintézmények adatai 

Év 
A nyilvános/települési 

könyvtárak száma 
(TS 3801) 

A nyilvános/települési 
könyvtárak egységeinek 
száma (leltári állomány) 

(TS 3901) 

Muzeális 
intézmények 

száma 
(TS 4001) 

Közművelődési 
intézmények 

száma 
(TS 4101) 

2012 1 780 0 1 

2013 1 780 0 1 

2014 1 780 0 1 

2015 1 903 0 1 

2016 1 903 0 1 

2017 1 903 0 1 

Forrás: TEIR 
    

 

 

 

 

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Idősek elmagányosodása Községi programokba való hatékonyabb bevonásuk 

szabadidős tevékenység hiánya Művelődési ház korszerűsítése, parkok kialakítása 

 
 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 
A megváltozott munkaképességűek számát tekintve évről évre markánsan megmutatkozó növekvő 

tendenciát mutat. A 2008-tól vizsgált időszakot követően mintegy ötszörösére nőtt az ezen ellátást 
igénybevevők száma 2011-re. Az e csoportba tartozó lakosok foglalkoztatási lehetőségei csupán minimális 
mértékben megoldottak. A helyi önkormányzat próbál megfelelő lépéseket tenni ennek orvoslására ennek 
elsődleges lépései a megfelelő információs szolgáltatás kialakítása, melyhez folyamatos együttműködési 
lehetőségek keresése a cél, a munkaügyi központtal karöltve. Nyílt piaci jellegű foglalkoztatás csak 
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minimális mértékben van jelen, bár korábban az üveggyár megszűnéséig erre nagyobb lehetőség 
kínálkozott. 

A fogyatékkal élők helyzetének javítása érdekében a helyi önkormányzat folyamatos pályázati lehetőségek 
megvalósításával próbálja akadály mentesíteni az önkormányzati épületeket, közösségi tereket. Az elmúlt 
időszakban sikerült a régi polgármesteri hivatal épületét, a művelődési házat. Orvosi rendelőt akadály 
mentesíteni. A jelenlegi önkormányzati épület akadálymentessé tétele pályázati forrásból, folyamatban van. 

Hátrányos megkülönböztetésről az önkormányzat információval nem rendelkezik.  
 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

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

Év 
Megváltozott munkaképességű személyek 

szociális ellátásaiban részesülők száma - 
Férfiak (TS 6201) 

Megváltozott munkaképességű 
személyek szociális ellátásaiban 

részesülők száma - Nők (TS 6301) 
Összesen 

2012 na na 0 

2013 12 22 34 

2014 10 17 27 

2015 10 16 26 

2016 10 14 24 

2017 11 10 21 

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

Év 
Nappali ellátásban részesülő 
fogyatékos személyek száma 

(TS 5001) 

Egyházi fenntartású 
intézményben 

Civil fenntartású intézményben  

2012 0 0 0 

2013 0 0 0 

2014 0 0 0 

2015 0 0 0 

2016 0 0 0 

2017 0 0 0 

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

 

 

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

 
A fogyatékkal élők élethelyzetének javítását segítő legfontosabb szolgáltatás a falugondnoki szolgálat, 

mely a rászorulók részére természetbeni, fizikai segítségnyújtást biztosít, illetve a házi segítségnyújtás, 
étkeztetés. Ezt mindenki rászorultságtól függetlenül igénybe veheti. A települési önkormányzat más jellegű 
karitatív, illetve4 egyházi szolgáltatást nem tart számon. 

A fogyatékkal élő, megváltozott munkaképességű lakosok minden olyan szolgáltatást, illetve közösségi 
programot igénybe vehetnek, melyet a község többségi csoportjai. Az arra rászoruló lakosok részére 
fejlesztő és rehabilitációs segítségnyújtás biztosított, a településhez közeli szolgáltató rendszereken 
keresztül az ehhez való hozzájutás biztosítása információhoz való hozzájutás segítése az e területen dolgozó 
szociális és egészségügyi szakembereken keresztül működik.  

  
 
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Akadálymentesítés hiánya Pályázati forrás igénybevételével megvalósítás 

Munkanélküliség Munkahely teremtési lehetőségek feltérképezése, 
együttműködési lehetőségek kialakítása 

 
 
 

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők 
társadalmi felelősségvállalása 
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A helyi Önkormányzat partnerségi viszonya  a különböző szervezetekkel pozitív jelleget mutat. Mivel a 
településen Kissebségi Önkormányzat nem működik, így ezen a területen együttműködési lehetőségre nincs 
lehetőség. A települési Önkormányzat és a településen működő civil szervezetek közösen valósítják meg a 
különböző programokat, rendezvényeket. A település demográfiai helyzetének javítása érdekében 
folyamatosan együttműködési lehetőségek kutatása a cél a vállalkozói szektor, for-profit szereplőkkel.    

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

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

 
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolását 

szolgáló eszközök bemutatása. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 
 

1. A HEP IT részletei 

 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  
rövid címmel 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

nem megfelelő utak , járdák, terek 
egészségügyi szűrések ingyenes állapot 
felméréshez, mint szolgáltatás hiánya  

piac hiánya 
önkormányzati épület elavult 

 

megfelelő utak járdák kialakítása 
egészségügyi szűrések szervezése 
termelői piac kialakítása 
önkormányzati épület felújítása 

Gyermekek 
Gyerekszám alacsony 

szabadidős tevékenység 

Munkahely teremtési lehetőségek a fiatal 
családok számára 

sportpark, játszótér kialakítása 

Idősek 

elmagányosodás 

művelődési ház épületének elavult 
energetikai rendszere 

Községi programok fejlesztése, ezekbe való 
bevonásuk 

művelődési ház energetikai rendszerének 
átalakítása, fejlesztése 

Nők 
 
elöregedés 

a fiatal családok foglalkoztatási 
lehetőségeinek javítása 

Fogyatékkal 
élők 

akadálymentesítés Pályázati forrás segítségével 
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A beavatkozások megvalósítói 

 

Célcsoport 
Következtetésben megjelölt  
beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  
faktorok és partnerek  
– kiemelve a felelőst 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
égben élők 

nem megfelelő utak , járdák, terek 
egészségügyi szűrések ingyenes állapot 
felméréshez, mint szolgáltatás hiánya  

piac hiánya 
önkormányzati épület elavult 

 

Települési Önkormányzat- Polgármester 
Megyei Munkaügyi Központ 

Gyermekek 
Gyerekszám alacsony 
szabadidős tevékenység 

Települési Önkormányzat- Polgármester 
Családsegítő Intézet- családgondozó 

Idősek elmagányosodás 
Települési Önkormányzat- Polgármester 
Családsegítő Intézet- családgondozó, 
falugondnok 

Nők 
 
elöregedés 

Települési Önkormányzat- Polgármester 
Megyei Munkaügyi Központ 

Fogyatékkal 
élők 

akadálymentesítés 
Települési Önkormányzat- Polgármester 
 

Jövőképünk 

Olyan településen kívánunk élni, ahol az állampolgárok jólétének biztosítása, életminőségének folyamatos 
javítása a cél. 
Fontos számunkra, olyan támogatói környezet kialakítása, amely minden célcsoport számára segítő hátteret 
biztosít. 
Kiemelt figyelemmel van a veszélyeztetett célcsoportok számára, tudatos és partnerségen alapuló 
intézkedések hatására, a hátrányos helyzetű csoportok felzárkózási lehetőségeit segíti. 
Különös figyelmet a település demográfiai helyzetének javítására, különböző intézkedések megtételével. 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 

Intézkedés címe: Infrastruktúrális fejlesztések 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A településen nem megfelelő állapotú járdák, utak, parkok 

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

Pályázati forrásból az utak, járdák, sétányok felújítása 

R: 2018-19 Pályázati forrás felkutatása 
K:  2020 Beruházás  
H:  2022 Állagmegóvás 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. Pályázati forrás önerő  

2. Fejlesztést igénylő területeken felújítás 
3. A területek állagmegóvása, rendben tartása 

Résztvevők és 
felelős 

Települési Önkormányzat 

Partnerek  

Határidő(k) pontokba 
szedve 

R: 2018-19 Pályázati forrás felkutatása 
K:  2020 Beruházás  
H:  2022 Állagmegóvás 

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

 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Pályázati források hiánya 

Szükséges erőforrások Önkormányzat saját erőforrásai, pályázati források 
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Intézkedés címe: Önkormányzat épületének energetikai fejlesztése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Elavult fűtésrendszer az önkormányzat épületében 

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

R: Pályázati forrás  

K: Fejlesztés megkezdése 
H: Karbantartás 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. Pályázati forrás 

2. Tetőcsere, épület energetikai fejlesztése 
3. Karbantartás, állagmegóvás 

Résztvevők és 
felelős 

Települési Önkormányzat 

Partnerek  

Határidő(k) pontokba 
szedve 

R: 2019-2020 
K:2020-2021 
H:2022 

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

Önkormányzati fenntartás 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Pályázati források hiánya 

Szükséges erőforrások Önkormányzat saját erőforrásai, pályázati források 
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Intézkedés címe: egészséges életmódra nevelés 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

egészségügyi szűrések, ingyenes állapotfelmérés, egészségnap fejlesztése 

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

R: pályázati forrás keresése 
K: egészségnap tervezése 
H: megvalósítás 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

R: pályázati forrás keresése 
K: egészségnap tervezése 
H: megvalósítás 

Résztvevők és 
felelős 

Polgármesteri Hivatal, polgármester 

Partnerek egészségügyi szociális szolgáltató rendszer 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

R:2018. 

K:2019. 
H:2022 

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

egészségnapon résztvevők száma 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Pályázati források hiánya 

Szükséges erőforrások Önkormányzat saját erőforrásai, pályázati források 
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Intézkedés címe: alacsony gyerekszám 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

elöregedő település, elvándorló fiatalság 

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

R: fiatalok megkeresése, családok helyzetének javítása  
K: foglalkoztatási helyzet javítása 
H: munkanélküliség csökkentése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

R: fiatalok megkeresése, családok helyzetének javítása  
K: foglalkoztatási helyzet javítása 
H: munkanélküliség csökkentése 

Résztvevők és 
felelős 

polgármester, családgondozó 

Partnerek Szociális szolgáltató rendszer 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

R:2018.12.31 

K:2019.12.31 
H:2020.12.31 

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

gyerekszám növekedése 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Pályázati források hiánya 

Szükséges erőforrások Önkormányzat saját erőforrásai, pályázati források 
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Intézkedés címe: szabadidős tevékenységek a gyermekek  és  családok részére 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Sportpark, játszótér hiánya 

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

R: pályázat keresése 
K: pályázat beadása 
H: megvalósítás 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

 R: pályázat keresése 
K: pályázat beadása 
H: megvalósítás 

Résztvevők és 
felelős 

polgármester, családgondozó 

Partnerek  

Határidő(k) pontokba 
szedve 

R:2018.12.31 

K:2020.12.31 
H:2021.12.31 

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

a szabadidős tevékenységre alkalmas terek számának növekedése 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Pályázati források hiánya 

Szükséges erőforrások Önkormányzat saját erőforrásai, pályázati források 

 
 

 
 
 

Intézkedés címe: elöregedés 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

település demográfiai helyzetének romlása 

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

R: betelepülés segítése 
K: munkahely teremtési lehetőségek felkutatása 
H: megvalósítás 
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időegységekre 
bontásban 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

R: betelepülés segítése 
K: munkahely teremtési lehetőségek felkutatása 
H: megvalósítás 

Résztvevők és 
felelős 

Polgármesteri Hivatal, polgármester 

Partnerek  

Határidő(k) pontokba 
szedve 

R:2019.12.31 

K:2021.12.31 
H:2022.12.31 

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

 

betelepülő családok számának növekedése 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Pályázati források hiánya 

Szükséges erőforrások Önkormányzat saját erőforrásai, pályázati források 

 
 

Intézkedés címe: idősek elmagányosodása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

az idős lakosság helyzetének javítása 

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

R: szabadidős tevékenységek feltérképezése 
K: pályázati forrás 
H: megvalósítása 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

R: szabadidős tevékenységek feltérképezése 
K: pályázati forrás 
H: megvalósítása 

Résztvevők és 
felelős 

Polgármesteri Hivatal, polgármester 

Partnerek  
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Határidő(k) pontokba 
szedve 

R:2018.12.31 

K:2020.12.31 
H:2021.12.31 

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

 

részt vett idősek száma 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Pályázati források hiánya 

Szükséges erőforrások Önkormányzat saját erőforrásai, pályázati források 

 

Intézkedés címe: művelődési ház energetikai fejlesztése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

nem megfelelő fűtési rendszer a művelődési házban 

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

R: energetikai pályázat  
K: pályázati forrás 
H: megvalósítása 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

R: energetikai pályázat 
K: pályázati forrás 
H: megvalósítása 

Résztvevők és 
felelős 

Polgármesteri Hivatal, polgármester 

Partnerek  

Határidő(k) pontokba 
szedve 

R:2018.12.31 

K:2020.12.31 
H:2021.12.31 

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

 

megvalósult fejlesztés 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Pályázati források hiánya 
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Szükséges erőforrások Önkormányzat saját erőforrásai, pályázati források 

 
 

Intézkedés címe: akadálymentesítés 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

a hiányos akadály mentesített intézmények 

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

R: pályázat tervezése 
K: megvalósítás 
H: állagmegóvás 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

R: pályázat tervezése 
K: megvalósítás 
H: állagmegóvás  

Résztvevők és 
felelős 

Polgármesteri Hivatal, polgármester 

Partnerek szociális szolgáltatók 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

R:2018.12.31 

K:2019.12.31 
H:2020.12.31 

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

akadálymentesített középületek száma 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

pályázati forrás hiánya 

Szükséges erőforrások pályázati erőforrás 

 
 

Intézkedés címe: fogyatékkal élők foglalkoztatási lehetősége 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

rehabilitációs járadékban részesülők illetve fogyatékkal élők, foglalkoztatási 
lehetőségei minimálisak 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 

R: pályázati forrás keresése 
K: tervezés  
H: megvalósítás 
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hosszú távú 
időegységekre 
bontásban 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

R: pályázati forrás keresése 
K: tervezés  
H: megvalósítás 

Résztvevők és 
felelős 

Polgármesteri Hivatal, polgármester 

Partnerek megyei munkaügyi központ 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

R:2018.12.31 

K:2019.12.31 
H:2020.12.31 

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

 

foglalkoztatott rehabilitált munkanélküliek 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Pályázati források hiánya 

Szükséges erőforrások Önkormányzat saját erőforrásai, pályázati források 
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2. 
  A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

Az intézkedés tartalma Az intézkedés felelőse 
Az intézkedés 

megvalósításának 
határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások 

(humán, pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

0. Település szintű probléma 

1 

Infrastruktúrális 
beruházás,utak 
rekonstrukciója 

A településen lévő 
utak járdák ,parkok 
fejlesztése 

A településen lévő utak 
járdák ,parkok fejlesztése 

  

A településen lévő 
utak ,járdák parkok 
sétány, települési 
rendszerének 
megfelelő 
rendbetétele 

Település 
polgármestere 

2023.01.01. 
A fejlesztések 
száma 

pályázati forrás , 
önerő 

Állagmegóvás 

2 

Önkormányzat 
épületének 
energetikai 
fejlesztése 

Az önkormányzat 
épületének 
tetőcseréje, 
fűtéskorszerűsítés 

Az önkormányzat épületének 
tetőcseréje, 
fűtéskorszerűsítés 

  

Az önkormányzat 
épületének 
tetőcseréje, 
fűtéskorszerűsítés 

Település 
polgármestere 

2021.01.01. 
Tetőcsere, 
fűtésrekonstrukció 

pályázati forrás, 
önerő 

  

3 

Művelődési ház 
energetikai 
felújítása 

A művelődési ház 
energetikai 
rendszerének 
elavultsága okán 
annak fejlesztése 

A művelődési ház energetikai 
rendszerének elavultsága 
okán annak fejlesztése 

  

A művelődési ház 
energetikai 
rendszerének 
elavultsága okán 
annak fejlesztése 

Település 
polgármestere 

2021.01.01. 
Művelődési ház 
energetikai 
rendszere 

pályázati forrás, 
önerő 

Hosszútávú 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 munkanélküliség 
a munkanélküliség 
erősödése 

Munkanélküliség 
csökkentése 

Együttműködési 
megállapodás a 
munkaügyi 
központtal 

A 
közfoglalkoztatással 
a munkanélküliek 
számának 
csökkentése. Az 
adott 4 fő 
folyamatos 
foglalkoztatása 
biztosított 
településtisztasági 
feladatok 
ellátásának 
biztosítására. 
Turisztikai célokat 
segítve, a település 
arculatának 
esztétikai 
szempontok 

Polgármester, 
Megyei Munkaügyi 
Központ 

2023.01.05. 
munkanélküliek 
száma. Átlagban 4 
fő. 

önkormányzat 
saját 
erőforrásai, 
pályázati forrás 

a pályázati forrás 
igénybevételével 
lehetséges 
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  A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

Az intézkedés tartalma Az intézkedés felelőse 
Az intézkedés 

megvalósításának 
határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások 

(humán, pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

figyelembevételével 
ezen keresztül 
megvalósítása. 

2 
alacsony iskolai 
végzettség 

A munkanélküliek 
nagy része elavult 
szakképzettséggel 
rendelkezik 

A munkanélküliek nagy része 
elavult szakképzettséggel 
rendelkezik, ezért azok 
piacképe szakmához 
juttatása felnőttképzési 
rendszer segítségével, 
alacsony iskolázottságúak 
számának csökkenése 

Együttműködési 
megállapodás a 
munkaügyi 
központtal 

A munkanélküliek 
nagy része elavult 
szakképzettséggel 
rendelkezik, ezért 
azok piacképe 
szakmához juttatása 
felnőttképzési 
rendszer 
segítségével 

Megyei Munkaügyi 
Központ, 
Polgármester 

2023.01.08. 

alacsony iskolai 
végzettségűek 
száma, 
felnőttképzésbe 
bevont lakosok 
száma 

pénzügyi, 
tecnikai, saját 
erőforrás , 
pályázati forrás 

utókövetéssel 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 
alacsony 
gyerekszám 

az utóbbi években 
csökken a 
települése a 
gyereklétszám a 
születések száma 

Elérni a gyerekszám 
növekedését, 
munkahelyteremtési 
lehetőségek 
megteremtésével 

  

Elérni a gyerekszám 
növekedését, 
munkahelyteremtési 
lehetőségek 
megteremtésével 

Polgármester, 
piacorientált 
szereplők bevonása, 
munkalehetőség 
teremtésével 

2018.12.31. 
gyerekszám 
növekedése 

önkormányzat 
formális, 
informális 
kapcsolatai 

munkalehetőségek 
megteremtésével 
hosszútávon 

2 
Szabadidő hasznos 
eltöltése 

A gyerekek számára 
a hasznos 
szabadidő eltöltése, 
programok 
szervezése 

A gyerekek számára a 
hasznos szabadidő eltöltése, 
programok szervezésével 
elérni a gyerekek kultúrált 
szabadidőstevékenységekhez 
való hozzájutását 

  

A gyerekek számára 
a hasznos szabadidő 
eltöltése, 
programok 
szervezésével elérni 
a gyerekek kultúrált 
szabadidős 
tevékenységekhez 
való hozzájutását A 
települési 
önkormányzat évről 
évre számos 
programot rendez a 
gyerekeknek. 
Farsang Nőnap 
Gyereknap Falunap 
Költészet napja 
Mikulás ünnepség 

Helyi önkormányzat, 
családsegítő 
munkatársai 

2023.03.31. 
A programokon 
résztvevő gyerekek 
száma 

önkormányzat 
saját 
forrása,pályázati 
forrás 

pályázat eléréséig 
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  A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

Az intézkedés tartalma Az intézkedés felelőse 
Az intézkedés 

megvalósításának 
határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások 

(humán, pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

50-60 fő 
részvételével. 

3 

Szabadidős 
tevékenység a 
gyerekek, és 
családjaik számára 

A településen 
szükség lenne egy 
játszótérre, 
sportpark 
kialakítására a 
családok szabadidős 
tevékenységének 
biztosításához 

Sportpark, játszótér 
kialakítása 

  

A településen 
szükséges egy 
játszótérre, 
sportpark kialakítása 
a családok 
szabadidős 
tevékenységének 
biztosításához 

Település 
polgármestere 

2022.01.01. Sportpark, játszótér 
Pályázati forrás, 
önerő 

Állagmegóvás, 
hosszútávú 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 
munkanélküliség a 
nők körében 

A nők körében évről 
évre nő a 
munkanélküliek 
száma 

A nők körében évről évre nő 
a munkanélküliek száma, cél 
ennek csökkentése 
közmunkaprogram, más 
foglalkoztatási lehetőség 
felkutatásával 

együttműködési 
megállapodás 

A nők körében évről 
évre nő a 
munkanélküliek 
száma, cél ennek 
csökkentése 
közmunkaprogram, 
más foglalkoztatási 
lehetőség 
felkutatásával 

Megyei munkaügyi 
Központ, helyi 
önkormányzat 

2018.12.31. 
női munkanélküliek 
számának 
csökkenése 

saját forrás, 
pályázati 
lehetőségek 

  

2 elöregedés 

A település 
demográfiai 
helyzetének 
romlása, családok 
helyzetének 
romlása, település 
vonzóvá tétele a 
betelepülő fiatalok 
számára 

Egyre több gyermekes család 
számára vonzóvá tenni a 
települést, támogatva 
letelepedésüket 

  

Egyre több 
gyermekes család 
számára vonzóvá 
tenni a települést, 
támogatva 
letelepedésüket. 
Falugondnok 
szolgálatot 
üzemeltetünk az 
idősekre részére. A 
faluba és a 
hozzátartozó 
településrészeken 
az időseknek: 
Gyógyszert felírat, 
kiváltja Edédet 

Települési 
önkormányzat, 
vállalkozói szektor 

2018.12.31. 
Letelepedni kívánó 
családok száma 

Önkormányzat 
pályázati 
forrásai , 
formális 
informális 
kapcsolatai 

Munkahely-
lakhatási feltételek 
meglétéig 
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  A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

Az intézkedés tartalma Az intézkedés felelőse 
Az intézkedés 

megvalósításának 
határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások 

(humán, pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

szállít, Bevásárol. 
Külön gondozói 
szolgálat működik 
Pétervásárai 
Kistérséggel 
közösen. Gondozási, 
ápolási feladatokat 
lát el. 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 
egészséges 
életmód 

az évről évre 
megrendezett 
egészségnapon , 
állapotfelmérés, 
ingyenes szűrés 

ingyenes hozzáférési 
lehetőség a szűrésekhez, 
ingyenes egészségügyi 
szolgáltatásokhoz 

  

az évről évre 
megrendezett 
egészségnapon , 
állapotfelmérés, 
ingyenes 
szűrés,ingyenes 
hozzáférési 
lehetőség a 
szűrésekhez, 
egészségügyi 
szolgáltatásokhoz 

Polgármester, 
egészségügyi,szociális 
szolgáltatók 

2023.03.31. 
megjelentek , 
igénybevevők 
száma 

önkormányzati, 
pályázati forrás 

pályázat 
igénybevéleével 

2 
idősek 
elmagányosodása 

Az idős emberek , 
egyedülálló 
emberek 
életvitelének 
javítása 

Az idős emberek , 
egyedülálló emberek 
életvitelének javítása, 
különböző programokba való 
bevonásával 

  

Az idős emberek , 
egyedülálló 
emberek 
életvitelének 
javítása, különböző 
programokba való 
bevonásával. 
Asszonyfarsang, 
Nőnap, Falunap, 
Idősek napja, 
Költészet napja. 
Idősek klubja külön 
épületben. Kisbusz 
segíti a 
rendezvényekre 
szállítást az 
időseknek. 

Pályázati forrás, 
önkormányzat 

2018.12.31. 
A bevont idősek 
száma 

pályázati forrás, 
saját erőforrás 

pályázati forrás , 
anyagi eszközök 
függvénye 
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  A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

Az intézkedés tartalma Az intézkedés felelőse 
Az intézkedés 

megvalósításának 
határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások 

(humán, pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

3 
Infrastruktúrális 
fejlesztések 

A volt üveggyár 
épületének 
elbontása, a terület 
rekultivációja. 

A település arculatának 
javítása, az életveszélyes 
romos állapotban lévő 
üveggyári épület lebontása. 

Település 
fejlesztési 
koncepció 
Település 
Arculati 
Kézikönyv 

A település 
arculatának javítása, 
az életveszélyes 
romos állapotban 
lévő üveggyári 
épület lebontása. 
Pályázati úton a 
települési 
önkormányzat 
szeretné 
megvalósítani ezen 
intézkedést. 

Holló Henrik 
polgármester 

2018.12.31. Épületek lebontása pályázati úton 
önkormányzati 
forrásból 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 akadálymentesítés 

Az önkormányzati 
intézmények közül 
a régi hivatal 
épületének 
akadálymentesítése 

Elérni ezen épület 
akadálymentesítését 

  

Az önkormányzati 
intézmények közül 
az új hivatal 
épületének 
akadálymentesítése 

Helyi önkormányzat 2018.03.31. 
Akadálymentesített 
középület 

pályázati forrás, 
saját erőforrás 

  

2 

a megváltozott 
munkaképességűek 
, fogyatékkal élők 
foglalkoztatási 
helyzete 

A megváltozott 
munkaképességűek, 
és a fogyatékkal 
élők számára 
minimális az 
elhelyezkedési 
lehetőség 

A megváltozott 
munkaképességűek, és a 
fogyatékkal élők számára 
minimális az elhelyezkedési 
lehetőség elösegítése 

Együttműködési 
megállapodás 

A megváltozott 
munkaképességűek, 
és a fogyatékkal 
élők számára 
minimális az 
elhelyezkedési 
lehetőség 
elösegítése 

Megyei Munkaügyi 
Központ,Helyi 
önkormányzat 

2018.03.31. 

A foglalkoztatott 
megváltozott 
munkaképességűek, 
és a fogyatékkal 
élők száma 

pályázati forrás, 
saját 
erőforrások 

  

 



 

3. Megvalósítás 

 

A megvalósítás előkészítése 

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

 

A megvalósítás folyamata 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot 
hozunk létre.  
 
A HEP Fórum feladatai: 
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon 
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres 
tájékoztatása, 
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e 
a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások 
meghatározása 
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata, 
a HEP IT aktualizálása,  
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-testületi 
döntésre 
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 
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Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület 
faktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött célok 
megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is, 
a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi 
Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek. 
 
 
 

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

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Romák/ mély-
szegénységben 

élők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

HEP Fórum  
tagjai:  

munkacsoportok 
vezetői, önkormányzat, 
képviselője, partnerek 

képviselője 
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Monitoring és visszacsatolás 

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

Nyilvánosság 

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

Kötelezettségek és felelősség 
 
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről ………………………….. felel.:  

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

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

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

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

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

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

lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek 
elhárításáról intézkedni  

 
A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 
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- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének 
összehangolása, instruálása),  

- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat 

felelősével közösen 
- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

 
A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői  

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi 
előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és 
toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos 
ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.  

- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak 
megvalósításában. 

- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak. 
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 
érvényesüléséről. 

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra 
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként kövesse 
azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglalni a 
szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési 
kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot, 
annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és 
működtetése.) 
 
 

Érvényesülés, módosítás 

 
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető -  felülvizsgálat 
során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon belül 
jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése 
elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó 
intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a 
beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat 
képviselőtestületének a szükséges intézkedésekre. 
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért felelős 
személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre vonásáról. 
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a 
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek 
elhárításáról. 
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be, 
illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok 
megvalósításához. 
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4. Elfogadás módja és dátuma 

 
I. A Parádsasvár Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája 
megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe 
beépítettük. 
 
III. Ezt követően Parádsasvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi 
Programot (melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és 36/2019.(VIII.23.) számú önkormányzati  
határozatával elfogadta. 
 
Mellékletek:  

 
 
 
                                                                                                                                             
                                                                                                                                    Holló  Henrik 
                                                                                                                                   polgármester 
Dátum 2019.08.23.         Aláírás 
 
 
 
A……………. Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak venni. 
 
 
 
Dátum          Partner aláírás 

 
 
 
 
Dátum          Partner aláírás 
 
 
 
 
 
Dátum          Partner aláírás 

 



 

HEP elkészítési jegyzék8 
 

NÉV9 HEP részei10 Aláírás11 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
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 R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

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

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

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

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

 
 

                                                           
8
 Ez a jegyzék – mint a HEP melléklete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű egyetértésen és közös munkán alapul, és nem kizárólagosan egy „partneri aláírással” igazolt 

dokumentum 
9
 A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.  

10
 A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott személy, intézmény, partner az elkészítésben részt vett, 

észrevételezett, támogatta, ellenezte.  
R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte. 
11

 Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban. 


