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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, 

Mátraderecske Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség 

érdekében szükséges feladatokat.  

 

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja 

a település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények 

működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri 

kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.  

Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 

 

 

A település bemutatása 

 

A több mint 600 éves palóc település a Mátra északi peremén Budapesttől mintegy 120 km-re Heves 

megyében helyezkedik el. A település megközelíthető közúton: Gyöngyös felől indulva a 24-es úton 

Recskig, onnan 3 km északnyugatra; vasúton: a Kisterenye-Kál-Kápolna vonalon volt elérhető, azonban 

a vasúti közlekedés évekkel ezelőtt megszűnt. Ha valaki Recsk irányából érkezik Mátraderecskére, 

először a Kanázsvár romjai tűnnek fel az út bal oldalán. Mátraderecske korán lakott hely volt, már az 

1332-37. évi pápai tizedjegyzék is említette. Neve az 1332/37. évi pápai tizedjegyzékben De Recske 

alakban, majd egy 1479. évi oklevélben merül fel. A XVI. században Perényi Péter, majd Országh 

Kristóf bírta. Török pusztítás folytán 1552-től 1576-ig néptelen. 1603-tól egyik fele Rákóczi birtok, másik 

fele köznemeseké. 1683 és 1686 között ismét elpusztult, 1689-ben csupán egyetlen jobbágytelek volt 

népes. 1701-től Althan és Aspremont, 1740-től Grassalkovics Antal bírja; 1776 és 1824 között Orczy, 

1825-től Kaan és Ullmann bérli, 1847-ben fele részét gróf Károlyi György vásárolja meg, másik fele 

továbbra is köznemesek birtokában marad. 

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

Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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A magyar-német népességetnikai vizsgálat Mátraderecskén történt, mivel ez a Palócföld egyik 

legjellegzetesebb etnikai települése. Az Aba nemzetség Debrei néven említett ága e területen a XIII. 

században szervezte meg a családi uradalmat és a község ennek lehetett része. A község lakói 

palócok, akiket már csak a palóc beszédjükről lehet felismerni. 

Mátraderecske nevezetessége a Kanázsvár, amely az 1300-as években épült, a tatárjárás után. Nevét 

a várkapitányról, Kanázsvár Istvánról kapta. A török hódítás idején a siroki vár elfoglalása után a várat a 

magyarok harc nélkül feladták. A vár a recski grófi kastéllyal volt összekötve kb. 500 m-es földalatti 

folyosóval. A grófi család veszély esetén ide menekült. Az építmény egy őrtoronyból és azt körbevevő 

kőkerítésből állott. Hadászati jelentőségét a meredek hegyoldal adta. Ma már csak az őrtorony 

falmaradványa látható. 

A községben található templom már a harmadik. Az elsőt tűzvész, a másodikat a törökök pusztították el. 

Az újabb templomot az 1700-as évek végétől 1804-ig építették és a Fájdalmas Szűz tiszteletére 

szentelték fel. 

Községünkben már az 1800-as évek végén téglaégetés volt. Ezek után téglagyár épült, amely az idők 

folyamán korszerűsödött. Ma már Leier-Hungária Kft. néven ismert. Első tulajdonosának Bell Miklósnak 

köszönhetjük a plébániát és „régi" iskolánkat, amelyet Római Katolikus Elemi Népiskolának hívtak. 

Mátraderecske idegenforgalmi nevezetessége a Kincses Strandfürdő. A termálvíz feltárása fürdőkultúrát 

teremtett. Az itt található termál-gyógyvíz főként reumatikus és ízületi bántalmak gyógyítására 

használják. Először 1965-ben végeztek kutató fúrást, amely során 800 méter mélységből 15 méter 

magasra 38 C-os melegvíz tört fel. A falu összefogásával egy medence épült, amely később háromra 

bővült. A strand környékén hétvégi házak épültek, ahol közel háromszáz üdülőben az ország minden 

pontjáról érkeznek ide pihenni vágyó emberek. Mátraderecske 1986-ban üdülőkörzetté lett nyilvánítva, 

így részévé vált Parádfürdő, Parád és Parádsasvár idegenforgalmi és pihenő körzetének.  

A község legújabb nevezetessége a Magyarországon egyedülálló szén-dioxid szárazfürdő, mely 

jelentősen hozzájárul az ország érbetegeinek, egyes reumatológiai kóresetek színvonalas ellátásához, 

rehabilitációjához. A település északi részén már régen felfigyeltek a lakosok a földből feláramló nagy 

töménységű szén-dioxid jelenlétére. Azt azonban, hogy ez a gáz gyógyításra is használható, 1992-től 

kezdték a tudósok és szakértők vizsgálni. Az Egészségügyi Minisztérium Országos Gyógyhely – és 

Gyógyfürdőügyi Főigazgatósága a természetes módon feláramló szén-dioxid gázforrás gázát 1999-ben 

gyógygázzá, a megépült létesítményt pedig 2006-ban gyógygázfürdő intézménnyé minősítette, 2012. 

augusztus 1-től a kezeléseket a TB támogatja. 

A település infrastruktúrája fejlett. 1970-től ivóvízhálózat, 1986-1987-ben gázhálózat, 1992-ben telefon, 

1998-ban pedig a szennyvízhálózat került kiépítésre. 

Érdekességként említést érdemel, hogy a községben történt régészeti kutatások során a talajból mamut 

leletek is előkerültek, melyek ma a gyöngyösi Mátra Múzeumban láthatók. 

Mátraderecske testvértelpülései: Nagyharsány, Derecske, a romániai Gyergyószárhegy és a szlovákiai 

Nyékvárkony. 
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Civil szervezeteink: Mátraderecskéért Egyesület, Mátraderecske Idegenforgalmáért Egyesület, 

Mátraderecskei Sportegyesület, Diák Sport Egyesület, Mátraderecskei Polgárőr Egyesület, A "MOFETTA" 

Gyógyászati Központ Fejlesztéséért, az Egészséges Életért Közalapítvány, Nyugdíjasklub, Hagyományőrző 

Asszonykórus. 

A szabadidő hasznos eltöltésére lehetőség van: a Kincses Strandfürdőben, a Sportcsarnokban és a Községi 

könyvtárban. 

A térség népművészetét a különböző szőttesek őrzik. Ezek a Hevesi Háziipari Szövetkezet munkái. A 

Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet alkotói Tompa Béláné alapító vezetésével, itt és a 

környező falvakban, Bodonyban, Recsken kezdték meg gyűjtőmunkájukat. A derecskei és bodonyi 

szőttes párnahaj, fejelhaj és dunnahaj harmonikus csíkritmusa lett az alapja a később világhírűvé vált 

hevesi szőttesnek. 

Szolgáltatások a községben: bankautomata, posta, Gyöngyös-Mátra Takarék, Mofetta - 

Mátraderecskei Széndioxid Gyógygázfürdő, Decimal 2005 Könyvelő, Tanácsadó és Szolgáltató Bt., 

Palóc Út Információs Központ, Dr. Domoszlai Éva, Coop Élelmiszerüzlet, fodrászat, kozmetika, 

vendéglátó-ipari egységek, élelmiszer üzletek, iparcikkbolt, benzinkút, gyógyszertár – a teljesség igénye 

nélkül. 

Intézmények: Polgármesteri Hivatal, Szivárvány Óvoda, Mátraderecskei Általános Iskola, 

Önkormányzati Konyha. 

A falu legnagyobb munkáltatója az önkormányzat a Start közmunkaprogram bevezetése óta. 

Növénytermesztéssel, állattenyésztéssel, vízelvezető rendszer építésével, aprítékolással, és terveink 

szerint szociális szövetkezet létrehozásával is szeretnénk munkát adni a község lakosságának.  

Több kisebb-nagyobb vállalkozás is van a településen, ahol a helyiek dolgozhatnak, de legtöbben a 

közeli megyeszékhelyen (Eger), a mátraházai szanatóriumban, a mátrai üdülőkben, illetve a környező 

településeken találnak munkalehetőséget. 

 

Mátraderecske demográfiai mutatói 

 
 

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 

 
 

  Fő Változás 

2007 2017   

2008 2000 99% 

2009 1933 97% 

2010 1886 98% 

2011 1863 99% 

2012 1852 99% 

2013   0% 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR, helyi adatgyűjtés 
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A település lakónépessége az utóbbi hat évben lassú, de folyamatos csökkenést mutat. Ennek oka: a 

fiatalok elvándorlása a munkahelyeik miatt, illetve a gyermekvállalási kor kitolódása, vagy a 

gyermekvállalás tagadása. 
 
 

2. számú táblázat - Állandó népesség  

 
 

  
fő % 

nők férfiak összesen nők férfiak 

nő 1043 920 1963 53% 47% 

0-2 évesek           

0-14 éves 105 118 223 47% 53% 

15-17 éves 30 26 56 54% 46% 

18-59 éves 471 562 1033 46% 54% 

60-64 éves 77 64 141 55% 45% 

65 év feletti 273 150 423 65% 35% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR      
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A táblázat mutatja, hogy a nők nagyobb számban vannak jelen a településen szinte minden 

korosztályban. A 0-14 éves és a 18-59 éves korosztály mutat nagyobb szánban férfiakat. A 65 év feletti 

korosztályban azonban drasztikusan csökken a számuk.  

 
3. számú táblázat - Öregedési index   

 

  
65 év feletti állandó lakosok 

száma (fő) 
0-14 éves korú állandó 

lakosok száma (fő) 
Öregedési index 

(%) 

2001 586 337 173,9% 

2008 424 256 165,6% 

2009 424 236 179,7% 

2010 424 235 180,4% 

2011 423 223 189,7% 

2012 397 211 188,2% 

Állandó népesség - nők

0-14 éves

11%

15-17 éves

3%

18-59 éves

49%

60-64 éves

8%

65 év feletti

29%

Állandó népesség - férfiak

0-14 éves

13%

15-17 éves

3%

18-59 éves

61%

60-64 éves

7%

65 év feletti

16%
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2013      

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 
 

 
 

 

Ez az index megmutatja, hogy az adott település népességére mi a jellemző: amennyiben 100 alatti az 

index, akkor túlsúlyban vannak a 14 év alattiak, vagyis fiatalos a népességszerkezet. Ha az index 100 

felett van, akkor a 65 év felettiek vannak többen, és a település elöregedő. Mátraderecske esetében az 

öregedési index már 2001-ben a 65 év feletti lakosság magasabb számát mutatta. Az utóbbi öt évben 

ez a mutató csak erősödött. A település lélekszáma csökken, ugyanakkor az öregedési index 

növekedik. A falu lassan, de biztosan halad az elöregedés útján. Tehát már most is, de a jövőben 

erőteljesebben kell figyelni az idősebb, idősödő korosztályra. Sokan lesznek, akiknek hozzátartozóik 

(gyermekeik, unokáik) Mátraderecskétől távolabb élnek, nem tudnak napi szinten segíteni idősödő vagy 

idős szüleiknek, nagyszüleiknek; és lesznek olyanok is (egyre többen), akiknek egyáltalán nem lesznek 

hozzátartozóik, mert nem alapítottak családot, vagy nem vállaltak gyermeket. A szociális ellátásokat, a 

szociális hálót erősíteni kell a településen.  
 

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

 

  
állandó jellegű 
odavándorlás 

elvándorlás egyenleg 

2008 37 40 -3 

2009 21 56 -35 

2010 30 47 -17 

2011 22 51 -29 

2012 21 46 -25 

2013      

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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A táblázat egyértelműen mutatja, hogy a település lakónépességét az elvándorlás túlsúlya is csökkenti.  
 
 

5. számú táblázat - Természetes szaporodás 
 

 

  élve születések száma halálozások száma 
természetes 

szaporodás (fő) 

2008 20 80 -60 

2009 6 31 -25 

2010 13 41 -28 

2011 13 33 -20 

2012 9 26 -17 

2013      

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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A táblázatot elemezve láthatjuk, hogy a halálozások száma minden évben meghaladja a születések 

számát. 2008-ban ez különbség nagyon jelentős volt. Az azután következő években ugyan csökkent a 

különbség a két adat között, de a halálozások száma mindig magasabb volt, mint a születések száma. 

A település lassan néptelenedik. Ugyan minőségi ugrás bármikor bekövetkezhet, aminek 

következménye a lakosságszám növekedése, és ezt az önkormányzat minden lehetséges eszközzel és 

módon segíteni igyekszik. 

 

Értékeink, küldetésünk 

 

Az esélyegyenlőség minden ember számára fontos érték. Megléte segíti a jó minőségű szolgáltatások 

egyenlő esélyű elérését, az esélyegyenlőségi program célcsoportjába tartozó emberek előnyben 

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

fogyatékossággal él, milyen a származása vagy az anyagi helyzete. Egy település akkor tud fejlődni 

minden tekintetben, ha az itt élő emberek azt érzik, hogy helyük van itt, és a település, illetve az 

önkormányzat segíti őket abban, hogy hasznos tagjai legyenek a társadalomnak. 

 

Mátraderecske Község Önkormányzata folyamatosan érvényesíti az esélyegyenlőségi szempontokat a 

település működését, fejlesztését meghatározó alapvető dokumentumaiban.  Az esélyegyenlőség 

megvalósítását működése minden területén érvényesítendő elvnek tekinti, amely áthatja valamennyi 

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

alakítása során. 

 

Az Önkormányzat az esélyegyenlőségi politikáját munkáltatói szerepkörben, közvetlen szolgáltatásai 

során és intézményfenntartói szerepkörben is érvényesíti. Az esélyegyenlőséggel kapcsolatos 

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

az érdekelt civil szerveződések is aktív szerepet kapnak, elősegítve ezzel a község lakosságának ilyen 

irányú szemléletváltását is. Ennek eszközei szabályozás, támogatás és a jó gyakorlatok bevezetése, 

bemutatása. 
 
 

Célok 

 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 

Mátraderecske Község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni 

kívánja: 

 az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

 a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  
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 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 intézményt – 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 
 
 

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 alábbiakban röviden meghatározzuk a kapcsolódó stratégiákat, melyekről bővebben a HEP Képzési 

segédlethez kapcsolódó tanulmánykötetben olvashatunk. Ezek ismerete azért fontos, mivel a település 

esélyegyenlőségi stratégiájának illeszkednie kell nem csak a jogszabályi környezetbe, hanem az EU és 

hazai releváns stratégiákhoz is. 

 

Az EU 2020 stratégia 

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 
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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 Program 

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, mikor, milyen intézkedéseket hoznak majd, s hogy ennek milyen 

költségvetési vonzatai lesznek.6 A Nemzeti Reform Program az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzete 

javításának szempontjából közvetlen jelentőséggel bíró célkitűzéseket és intézkedéseket tett. 

Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 

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 

felzárkózáspolitikát 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 Stratégia 

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 Program 

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 
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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. 
 

 33/2004. (VI. 18.) önkormányzati határozat a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásához 

történő csatlakozásról, feladat- és hatáskör átadásról 

 2/1994. (II. 28.) önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről 

 5/2011. (II. 16.) önkormányzati szociális rendelet  

 3/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelet az étkeztetések térítési díjáról 

 6/2006. (V. 29.) önkormányzati rendelet a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról 

 53/2012. (X. 2.) önkormányzati határozat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszerben való részvételről 

 16/2007. (IV. 23.) önkormányzati határozat a Közoktatási Intézkedési Terv elfogadásáról 

 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

 

2.1. Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 

koncepciókkal, programokkal 

 

Tervek 

 Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Intézkedési Terv (26/2008. (XII.18.), 11/2011 

(VIII.18.) együttes határozat) 

 Település Rendezési Terve (76/2001. (XII.17.) önkormányzati határozat) 
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Egyéb dokumentumok 

 Környezetvédelmi program (37/2009. (IX.28.) önkormányzati határozat) 

 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap (2/2012. (III.27.) 

 Költségvetési koncepció (69/2012. (XI.27.) határozat 

 Gazdasági program (19/2011. (III.30.) határozat 

 Közoktatási Intézkedési Terv  

 

 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

Mátraderecske a Pétervására központú, 20 települést tömörítő Pétervásárai Kistérség Többcélú 

Társulásának tagtelepülése. A társulás közös központi orvosi ügyeleti rendszert működtet, kialakította 

az egészségügyi alapellátás körzeteit, biztosítja a gyermek-, ifjúság- és családvédelem feladatait, a házi 

segítségnyújtás, a jelzőrendszer és támogató szolgálat szolgáltatásait, valamint a helyettes szülői 

hálózat működtetését. Összehangolja a területén található települési önkormányzatok, gazdasági 

szervezetek térségi hatású fejlesztési elképzeléseit, információk szolgáltatásával elősegíti a tervezési 

munkát és az elfogadott tervek megvalósítását.  

 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából 

releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

A helyi esélyegyenlőségi program a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiadott Módszertani 

Segédlet és Gyakorlati Útmutató Helyi Esélyegyenlőségi Programok megalkotásához, az Emberi 

Erőforrások minisztere 2/2012. (VI.5.) EMMI rendelete a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének 

részletes szabályairól alapján készült. A helyzetelemzés elkészítéséhez a KSH és a TeIR adatbázis, a 

népszámlálási adatok, az önkormányzat adatbázisa szolgáltak alapul. 

 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Nem csak tudományos fogalom a 

szociológiában, de a hétköznapi élet jelensége. Azt jelenti, amikor valaki vagy valakik tartósan a 

létminimum szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy innen önerőből kilépjenek. 

A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági hátrányok, 

iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli deficitekben mutatkoznak meg, és súlyos megélhetési 

zavarokhoz vezetnek. A szegénység kialakulásának okai többek közt a rendszerváltást követően a 

munkahelyek megszűnésére, a munkanélküliségre, a munkaerő-piaci esélyek szűkülésére – nem kis 

részben az oktatás és képzés hiányosságaira -, a jóléti ellátások által kezelni nem tudott egyéni, családi 
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válsághelyzetekre, a megfelelő ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz történő hozzáférés hiányosságaira 

vezethetők vissza. Többdimenziós jelenség, amely megmutatkozik többek között a nagyon alacsony 

képzettségben és foglalkoztatottságban, az ebből következő súlyos megélhetési zavarokban, kihat az 

elemi lakhatási, táplálkozási körülményekre, az érintettek egészségi állapotára, és kirekesztéshez 

vezethet. 

Ma Magyarországon minden harmadik ember (kb. 3 millióan) a szegénységi küszöb alatt él, közülük 1,2 

millióan mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a 

hátrányos helyzetű térségekben élőket. A cigányok/romák nagy többsége ehhez az utóbbi csoporthoz 

tartozik. 

A gyakorlatban a mélyszegénység fogalmát azonosítják a cigánysággal. Ez nem más, mint az etnikai és 

szociális dimenzió összemosása, és ezzel a társadalmi kirekesztettségből fakadó összes probléma 

„cigánykérdésként” való felfogása. Fontos azonban tudomásul venni, hogy a cigányság és a 

mélyszegénység két olyan halmazt képez, melynek van ugyan közös metszete, ám a kettő nem fedi 

teljesen egymást. Nem igaz, hogy minden mélyszegénységben élő ember cigány/roma. Az viszont 

kijelenthető, hogy a cigányok élete a mélyszegénységtől függetlenül is sokkal inkább terhelt az őket 

érintő diszkrimináció rejtett és nyílt dimenzióinak a kíméletlen érvényesülése miatt. (Cserti-Csapó-Orsós 

2012) 

 

A mélyszegénységben élők közé azokat a személyeket, családokat soroljuk, akik az alábbiak közül 

legalább kettő kritériumnak megfelelnek:  

 legalább három éve munkanélküliek, illetve ezen idő alatt legfeljebb közfoglalkoztatásban vettek 

részt,  

 legfeljebb a 9-10. osztályt végezték el, ami mellett esetleg nem piacképes szakképzettséget 

vagy OKJ-s szakképesítést szereztek,  

 aktív korú inaktívak,  

 kettőnél több gyermeket nevelnek.  

A Magyar Kormány a 2010-14. közötti időszakra meghirdette a Nemzeti Együttműködés programját a 

munka, otthon, család egészség és rend kiemelt célok érdekében. A kormányzati prioritás a 

foglalkoztatás és a szociális biztonság területén a következők: 

 

10 év alatt egymillió új munkahely 

A gazdaságpolitika középpontjába a munkát állítja a program. A magas munkanélküliségi ráta ugyanis 

nemcsak gazdaságpolitikai problémákat okoz, hanem a szegénység kiterjedését is eredményezi, ami 

együtt járhat egyes települések, térségek végleges leszakadásával. Az egymillió új munkahelyet a 

Magyarországon működő vállalkozások teremtik meg. 

 

Szociális biztonság megteremtése 

 családok erősítése, gyermekvállalás támogatása 
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 az idősek tisztelete, megbecsülése, biztonsága 

 a fogyatékossággal élők helyzetének javítása 

 szociális, gyermekvédelmi-gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése 

 cigányság körülményeinek javítása, társadalmi beilleszkedésük elősegítése 

 a nyomor enyhítése 

 otthonteremtés, lakhatás biztosítása 

 a jövő építése: az ifjúság és a sport támogatása 

 

A statisztikai adatok és a segélyezési tapasztalatok alapján egyik legsúlyosabb gond a szegénységben 

élők, közöttük a roma népesség helyzetének fokozatos romlása. Ennek következménye a leszakadás, a 

kiszorulás az életlehetőségekből mind a tanulás, mind a foglalkoztatás, mind az egészségügyi 

szolgáltatások területén. A TÁRKI 2010-es Háztartásmonitor adatfelvétele szerint a roma népesség 

körében 2009-ben a szegénységi arány a 2000-es évhez közelít és eléri a 70%-ot. 

Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (2011. év) megállapítása szerint: „Minden harmadik ember 

(kb. 3 millióan) ma Magyarországon a szegénységi küszöb alatt él, közülük 1,2 millióan 

mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos 

helyzetű térségekben élőket. A romák nagy többsége, mintegy 5-600 ezren (összlétszámuk a becslések 

alapján kb. 750 ezer) ehhez az utóbbi csoporthoz tartozik. Ezért Magyarországon a romák 

felzárkóztatását megcélzó politikát nem lehet elválasztani a szegénység elleni általános küzdelemtől, a 

társadalmi és a gazdasági versenyképesség javításától. A romák esetében jellemző az, hogy még a 

halmozottan hátrányos helyzetű csoportokon belül is legkedvezőtlenebb helyzetben lévőkhöz 

tartoznak.” 

Ugyanitt szó esik arról is, hogy a cigányság területileg egyenetlenül helyezkedik el az országban. A 

területi eltérések jelentősek mind a teljes lakosságon belüli, mind pedig a roma népességen belüli 

arányszámokat tekintve. Az ország több megyéjében a teljes lakossághoz viszonyított arányuk 3 

százalék alatt marad, miközben Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyében a 15 százalékot 

közelíti. 
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A Mátraderecskei Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködik önkormányzatunkkal, a munkaügyi 

központtal, a köznevelési intézményekkel a cigány származású emberek munkahelyteremtése, képzése 

és a gyermekek esélyegyenlőségének megteremtése érdekében. 

 

Az elmúlt években a hátrányos helyzetűek, inaktívak munkaerő-piacra történő visszakerülése 

érdekében az önkormányzat közfoglalkoztatással igyekezett segíteni a munkavégzéshez kapcsolt, 

munkajövedelemmel járó foglalkoztatást. Jelenleg a Start közmunkaprogram keretein belül 

növénytermesztéssel, állattenyésztéssel, és a vízelvető rendszer felújításával foglalkozunk 78 fő, köztük 

64 roma származású munkanélküli foglalkoztatásával. Az egyenlőtlenség meglétét bizonyító esetekről 

nincs tudomásunk, ha mégis érzékelhető a mindennapok során, az a társadalomban meglévő 

előítéletek alapján értelmezhető, melyek ellen minden lehetséges eszközzel fel kell lépni. 

 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 

A szegénység számos társadalmi tényező által meghatározott, összetett jelenség. Okai között 

szerepelnek társadalmi és kulturális hátrányok, szocializációs hiányosságok, alacsony vagy elavult 

iskolai végzettség, munkanélküliség, egészségi állapot, a családok gyermekszáma, a 

gyermekszegénység, de a jövedelmi viszonyok mutatják meg leginkább. 

Az alacsony jövedelműek bevételeinek számottevő része származik a pénzbeli juttatások rendszereiből. 

Az inaktív emberek között nagy arányban fordulnak elő az alacsony iskolai végzettségűek, a 

megváltozott munkaképességűek és a romák. Településünkön tapasztalataink szerint a munkaerő-

piacra jutás fő akadályai: az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküli létből fakadó motiváltsági 

problémák. 
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A roma nők iskolai végzettsége, foglalkoztatottsági szintje, jövedelme még a roma férfiakénál is 

alacsonyabb.  

Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (2011. év) megállapítása szerint: a fiatal roma nők döntő 

többsége számára elérhetetlen a munkaerő-piaci integráció, melynek legfőbb okai: a területi hátrányok 

okozta szegregáció (hátrányos helyzetű régiók roma telepei, melyben az infrastruktúra sem kielégítő, 

nincs megfelelő, illetve megfizethető közlekedés), a munkalehetőség hiánya, az alacsony iskolai 

végzettség, a korai gyermekvállalás. Azok, akik a családalapítás miatt lemondanak továbbtanulási 

szándékukról, akár egész életükre elvesztik annak az esélyét, hogy valaha stabil munkahelyük legyen.  

A jövedelem és vagyon fogalmát a Szt. 4. §-a és a Cst. 4. §-a határozza meg a jogszabályok hatálya alá 

tartozó ellátások vonatkozásában. 

 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 

Foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

 

A KSH adatai szerint országos szinten 2012. negyedik negyedévben 468 ezer fő volt az állástalanok 

száma, ami 10,7 százalékos munkanélküliségi rátát eredményezett.  

A KSH munkaerő-felmérése alapján Heves megyében 2012. december végén 20 770 regisztrált 

álláskereső keresett munkát a munkaügyi kirendeltségek segítségével, 2011. év végéhez viszonyítva 

177 fővel, 0,9%-kal – a régiós (1,5%) és az országos átlagnál (3,1%) kisebb intenzitással - nőtt a 

létszám. 

A nyilvántartott álláskeresők létszáma alapján számított munkanélküliségi arányt tekintve Heves megye 

15,7%-os, az országos átlagot 2,9%-ponttal meghaladó mutatójával a megyék rangsorában a 

középmezőnyben foglal helyet (11 megyének és a fővárosnak jobb, 7-nek kedvezőtlenebb a mutatója).  
Az álláskeresők száma és változása 

 

Körzet 

Az álláskeresők 
Az álláskeresők aránya a 

gazdaságilag aktív 
népességhez*, % 

száma (fő) 
számának változása 

az előző évhez képest 

2011. 
december 

20. 

2012. 
december 

20. 

2012. december (fő) (%) (%) (%) 

Eger 6 579 428 7,0 13,1 14,1 

Gyöngyös 4 001 -53 -1,3 12,4 12,2 

Hatvan 2 818 202 7,7 11,4 12,3 

Heves 3 763 -275 -6,8 31,3 29,2 

Füzesabony 2 581 -29 -1,1 21,8 21,5 

Pétervására 1 028 -96 -8,5 22,8 21,0 

Heves megye 20 770 177 0,9 15,6 15,7 

Észak-Magyarország 107 040 1 570 1,5 20,5 21,2 

Országosan 569 261 16 953 3,1 12,5 12,8 
Forrás: A nemzetgazdaság munkaerőmérlege, 2011.01.01. (KSH) 
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A KSH munkaerő-felmérése alapján 2012 II. negyedévében Heves megyében a 15–74 éves népesség 

átlagosan 53,5%-a volt jelen a munkaerőpiacon, foglalkoztatottként vagy álláskeresőként. A 

gazdaságilag aktív népességéből 108,5 ezer fő foglalkoztatottként, 19,6 ezer fő álláskeresőként 

szerepelt. A foglalkoztatottak száma 0,5%-kal csökkent, a munkanélkülieké 11%-kal nőtt az előző év 

azonos időszakához képest. (A régión belül a legmagasabb foglalkoztatási arány (45,8%) és 

munkanélküliségi ráta (14,4%) a megyét jellemezte, de az országos átlagtól kedvezőtlenebbül alakultak, 

az előbbi 4,8 százalékponttal maradt el, míg az utóbbi 3,5 százalékponttal haladta meg azt).  

Az alkalmazás  65%-a a verseny-, 29%-a a költségvetési szférában valósult meg. 

Az alkalmazásban állók közül a fizikai foglalkozásúak száma 2,4%-kal bővült – amelynek hátterében a 

fizikai munkát végző közfoglalkoztatottak számának nagyarányú növekedése áll – a szellemieké 1,9%-

kal csökkent. A termelőszférán belül a mezőgazdaságban, a bányászatban gyarapodott a létszám, a 

többiben visszaesett.  

A foglalkoztatási szerkezet kedvező mind a cégek mérete, mind a foglalkoztatottak képzettségi szintje 

szerint. A korábban 800-1200 főt foglalkoztató, mára többségében külföldi tulajdonú cégek egyenként 

általában 500 fő körüli munkaerőt kötnek le. A magyar érdekeltségű nagyobb vállalatok jellemzően 2-

300 alkalmazottal dolgoznak. A felsőfokú végzettségűek aránya – egy kivételével – a nagy cégek 

esetében is eléri a 8-10%-ot.  
 
 
 
 

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

 

év  

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

nő férfi összesen nő férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 721 704 1425 35 4,9% 83 11,8% 118 8,3% 

2009 705 547 1252 73 10,4% 121 22,1% 194 15,5% 

2010 691 664 1355 65 9,4% 108 16,3% 173 12,8% 

2011 535 652 1187 45 8,4% 68 10,4% 113 9,5% 

2012 599 630 1229   0,0%   0,0% 0 0,0% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 

 

    2008 2009 2010 2011 

nyilvántartott álláskeresők száma összesen fő 118 194 173 113 

20 éves és fiatalabb 
fő 6, 12 8 7 

% 5,1% 6,2% 4,6% 6,2% 

21-25 év  
fő 21, 25 28 16 

% 17,8% 12,9% 16,2% 14,2% 

26-30 év 
fő 26 29 24 17 

% 22,0% 14,9% 13,9% 15,0% 

31-35 év 
fő 15 29 26 14 

% 12,7% 14,9% 15,0% 12,4% 

36-40 év 
fő 16 22 16 10 

% 13,6% 11,3% 9,2% 8,8% 

41-45 év 
fő 11 25 23 11 

% 9,3% 12,9% 13,3% 9,7% 

46-50 év 
fő 14 26 26 14 

% 11,9% 13,4% 15,0% 12,4% 

51-55 év 
fő 8 22 20 22 

% 6,8% 11,3% 11,6% 19,5% 

56-60 év 
fő 1 4 2 2 

% 0,8% 2,1% 1,2% 1,8% 

61 év felett 
fő         

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya 

 

év  

nyilvántartott/regisztrált 
munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli 

fő fő % 

nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen 

2008 35 83 118 20 45 65 57,1% 54,2% 55,1% 

2009 73 121 194 46 36 82 63,0% 29,8% 42,3% 

2010 65 108 173 52 75 127 80,0% 69,4% 73,4% 

2011 45 68 113 25 34 59 55,6% 50,0% 52,2% 

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 

nő férfi összesen nő Férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 163 157 320 5 3,1% 6 3,8% 11 3,4% 

2009 163 152 315 7 4,3% 9 5,9% 16 5,1% 

2010 150 156 306 8 5,3% 6 3,8% 14 4,6% 

2011 136 154 290 6 4,4% 9 5,8% 15 5,2% 

2012 111 140 251   0,0%   0,0% 0 0,0% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 
 

 
 
 
Iskolai végzettség és foglalkoztatás, alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatása 

 

Nem könnyű ma megmondani, hogy hány tanuló is tanul szakképzésben, szakképző évfolyamokon, 

ugyanis többféle beiskolázási rendszer, szakképzési modell, szakmai képzést végző képzési típus él 

egyszerre Magyarországon, valamint többféle szakmai-ágazati osztályozás besorolás (FEOR, TEÁOR, 

OKJ) és kód él egyszerre, és a különböző adatfeldolgozók (KSH, NAV, munkaügyi központok, 

közoktatási statisztikák) különbözőképpen definiálnak és gyűjtenek adatokat. Ezért az adatok 

egybevetése nehézségeket okozhat. 

Fontos szempont, hogy hogyan alakult az elmúlt években a Heves megyei szakképző intézmények 

térségi integrált szakképző központokba rendeződése. Összesen 8 térségi integrált szakképző központ 

(TISZK) működik a megyében, közülük kettő Eger, kettő Gyöngyös, egy pedig Hatvan központtal, egy 

kivétellel (VM Kelet - Magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola) 

gazdasági társaságként. Az önkormányzati fenntartású szakképző iskolák állami fenntartásba vétele a 
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térségi integrált szakképző központok, azaz a TISZK-ek sorsát is befolyásolja. Az átvétel 

lebonyolításának alapelve, hogy uniós támogatást ne legyen szükséges az átalakulás miatt 

visszafizetni, illetve ne kerüljön veszélybe a felhasznált források elszámolhatósága, miközben a hazai 

vagy uniós forrásból megvalósult szellemi, szervezeti és infrastrukturális fejlesztések maradéktalanul 

megmaradjanak a szakképzési feladatellátás szolgálatában. 

Az előző évek tapasztalati adatai alapján jelenleg úgy tűnik, hogy Heves megyében évente mintegy 2%-

os létszámcsökkenéssel lehet számolnunk, mely évente mintegy 80-100 fős tanulói létszámcsökkenést 

eredményez. Ez egy-egy iskolatípus esetében egy-egy osztály kiesését jelenti egyik évről a másikra, 

ami megyei szinten nem tűnik jelentősnek, ám öt éves távlatban ez már komoly kiesést jelenthet, 

különösen a megyének azon területein, amelyek esetleg az átlagosnál súlyosabb elvándorlással 

küzdenek. 

Az Oktatási Hivataltól megkapott adatok azt mutatják, hogy a fent említett várható beiskolázási számok 

(melyek átlagos csökkenéssel számolnak) azzal fogadhatók el, hogy a szakképzésben átrendeződés 

figyelhető meg, amennyiben a szakiskolai beiskolázási arány nőtt, a szakközépiskolai arány pedig 

folyamatosan csökkent az elmúlt években. Ez azt vetíti előre, hogy a demográfiai hullám hatását 

ellensúlyozni tudja a szakiskola által képviselt arány folyamatos növekedése.  
 
 
3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

 

év  

15 éves és idősebb 
lakosság száma 

összesen 

15-X éves legalább 
általános iskolát 
végzettek száma 

általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők 
15-x évesek száma  

összesen nő férfi összesen nő férfi Összesen nő férfi 

  fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő % 

2001 1904 1010 894 1456 724 732 448 23,5% 286 28,3% 162 18,1% 

2011 1954 1152 802 0     1954 100,0% 1152 100,0% 802 100,0% 

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás 

A HEP Sablon és mellékletei összeállításának időpontjában csak a 2001. évi népszámlálásból állnak 

rendelkezésre települési adatok, várhatóan 2013 folyamán nyilvánosságra kerülnek a 2011. évi 

népszámlálási adatok is. 
 

 
3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 

 

év 

nyilvántartott álláskeresők 
száma összesen 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint 

8 általánosnál 
alacsonyabb végzettség 

8 általános 
8 általánosnál magasabb 

iskolai végzettség 

 Fő fő % fő % fő % 

2008 118 12 10,2% 45 38,1% 61 51,7% 
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2009 194 30 15,5% 79 40,7% 85 43,8% 

2010 173 27 15,6% 67 38,7% 79 45,7% 

2011 113 20 17,7% 41 36,3% 52 46,0% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

 
 

 

Településünkön az általános iskolai felnőttoktatás nem került megszervezésre, nem vett részt senki 

ilyen jellegű oktatásban. A középiskolai felnőttoktatásról pedig nem rendelkezünk adatokkal. 
 

Közfoglalkoztatás 
 

2011. szeptember 1. napján hatályba lépett a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény, amely létrehozta a 

közfoglalkoztatás új rendszerét. Célja, hogy átmeneti munkalehetőséget biztosítson azok számára, 

akiknek az önálló álláskeresése hossz ideig reménytelen. 

A helyi adatgyűjtés szerint önkormányzatunknál 2011-ben 29 fő, 2012-ben 89 fő, 2013-ban pedig 78 

vett részt a közfoglalkoztatásban.  

A közfoglalkoztatás a jelenlegi piaci és gazdasági környezetben számottevő lehetőséget jelent a 

halmozottan hátrányban lévő, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő, illetve álláskeresési 

vagy szociális ellátásra nem jogosult álláskeresők (kiemelten a roma nemzetiségű álláskeresők) 

átmeneti jellegű, határozott időtartamú foglalkoztatására. 
 

 
3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma 

 

év 
Közfoglalkoztatásban 

résztvevők száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők aránya a 
település aktív korú 

lakosságához képest 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevő romák/cigányok 

száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők romák aránya 
az aktív korú roma/cigány 

lakossághoz képest 

2010 30 2.5% 25 n.a. 

Munkanélküliek iskolai végzettsége (fő)
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2011 29 2% 25 n.a. 

2012 89 7% 65 n.a. 

2013 78 7% 64 85% 

Forrás: Önkormányzat adatai 

 

 
 

 

Az Új Széchenyi Terv célja egy olyan gazdaságpolitika megvalósítása, amely elősegíti, hogy 

Magyarországon egy évtizeden belül 1 millió új adózó munkahely jöjjön létre. Az Új Széchenyi Terv 

középpontjában ennek megfelelően a foglalkoztatás bővítése áll. Ez elsősorban azt jelenti, hogy az 

államnak a vállalkozásokat kell olyan helyzetbe hoznia, hogy egyre több embernek tudjanak munkát 

adni. A helyzetbe hozás döntően a gazdaságpolitika eszközeivel, a szabályozási környezet és az 

adórendszer alakításával, valamint a támogatási rendszereken keresztül érhető el. 
 
 
A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezők, 
munkaerőpiaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése 
 

Az Eszterházy Károly Főiskola Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara együttműködésével évről 

évre több mint 500 céget keres fel és már kilencedik alkalommal tart állásbörzét a hazai és külföldi 

munkavállalási lehetőségekről. 

Az állásbörze fő célja, hogy kézzelfogható kapcsolat alakuljon ki a vállalkozások és a potenciális 

munkavállalók között. 

Virtuális Állásbörze a hagyományos és az online börzék legjobb tulajdonságait ötvözi. Egy olyan online 

esemény, mely az internet adta lehetőségeket maximálisan kihasználja a toborzáshoz és az 
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álláskereséshez – így a toborzó cégek és a munkakeresők egy teljesen új megközelítésben 

találkozhatnak egymással. Az online virtuális térben ugyanúgy mozoghat az érdeklődő, mint egy valódi 

börzén, végiglátogatja a standokat, elbeszélget/chatel a cég képviselőjével, vagy HR-esével, otthagyja 

elektronikusan az önéletrajzát, interjúzik, beszélget, előadást hallgat meg. Ráadásul mivel nincs helyhez 

és nyitva tartáshoz kötve, már dolgozó érdeklődők is könnyen látogathatják. 
 
 
3.2.10. számú táblázat – A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja – vállalkozások 

 

év 

regisztrált 
vállalkozások 

száma a 
településen 

Kiskereskedelmi 
üzletek száma 

Vendéglátó- 
helyek 
száma 

állami szektorban 
foglalkoztatottak 

száma 

kivetett 
iparűzési 

adó 

befizetett 
iparűzési 

adó 

működő 
foglalkoztatási 

programok 
száma helyben 

foglalkoztatási 
programokban 

részt vevők 
száma 

2008 116 9 8 n.a 36120 e Ft 31926 e Ft n.a n.a 

2009 118 8 8 

n.a 

37510 e Ft 39006 e Ft 

n.a n.a 

2010 124 8 7 

n.a 

38464 e Ft 32779 e Ft 

n.a n.a 

2011 125 8 7 

n.a 

32834 e Ft 29964 e Ft 

n.a n.a 

2012 135 8 7 

n.a 

42388 e Ft 41138 e Ft 

n.a n.a 

2013   9 7 

n.a 

    

n.a n.a 

Forrás: TEIR, T-Star, önkormányzat adatai 

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

  

elérhetőség 
átlagos 

ideje 
autóval 

autóbusz 
járatpárok 

száma 
munka-

napokon 

átlagos 
utazási idő 

autóbusszal 

vonat járatok 
átlagos száma 
munkanapokon 

átlagos 
utazási 

idő 
vonattal 

Kerékpárúton való 
megközelíthetőség 

átlagos 
utazási idő 
kerékpáron 

Legközelebbi 
centrum 

35 perc 7 55 perc 0 0 0 0 

Megye-
székhely 

35 perc 7 55 perc 0 0 0 0 

Főváros 120 perc 1 150 perc 0 0 0 0 

Forrás: helyi autóbusz társaság, MÁV, önkormányzat adatai 
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Fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a 
településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 
 

 

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

 

  
van/nincs Felsorolás 

fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő 
programok a településen 

nincs   

fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő 
programok a vonzásközpontban 

van  n.a 

az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet 
megkönnyítő programok a településen 

nincs   

az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet 
megkönnyítő programok a vonzásközpontban 

van n,a 

Forrás: helyi adatgyűjtés 

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

 

év 

fiatalok foglalkoztatását 
megkönnyítő 
programok a 
településen 

fiatalok foglalkoztatását 
megkönnyítő 
programok a 

vonzáskörzetben 

az oktatásból a 
munkaerőpiacra való 

átmenetet megkönnyítő 
programok a településen 

az oktatásból a 
munkaerőpiacra való 

átmenetet megkönnyítő 
programok a 

vonzáskörzetben 

férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő 

2008 
0 0 n,a n,a 0 0 n,a n,a 

2009 

0 0 n,a n,a 0 0 n,a n,a 

2010 

0 0 n,a n,a 0 0 n,a n,a 

2011 
0 0 n,a n,a 0 0 n,a n,a 

2012 
0 0 n,a n,a 0 0 n,a n,a 

Forrás: helyi adatgyűjtés 
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Munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése  
 

 

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

 

  
van/nincs Felsorolás 

felnőttképző programok a településen nincs   

felnőttképző programok a 
vonzásközpontban 

n.a   

egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások a 
településen 

nincs   

egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások a 
vonzásközpontban 

van Munkaügyi Központ 

Helyi foglalkoztatási programok a 
településen 

van Közmunkaprogram 

Helyi foglalkoztatási programok a 
vonzásközpontban 

van Közmunkaprogram 

Forrás: helyi adatgyűjtés 

 

 
3.2.15. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja – programokon 
részvevő  felnőttek  száma 

 

év 

felnőttképző 
programok a 
településen 

felnőttképző 
programok a 

vonzásközpontban 

egyéb 
munkaerő-

piaci 
szolgáltatások 
a településen 

egyéb 
munkaerő-piaci 
szolgáltatások a 
vonzáskörzetben 

helyi 
foglalkoztatási 
programok a 
településen 

helyi 
foglalkoztatási 
programok a 

vonzáskörzetben 

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

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

2009 

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

2010 

n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 18 12 n.a n.a 

2011 
n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 20 9 n.a n.a 

2012 
n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 50 39 n.a n.a 

Forrás: helyi adatgyűjtés 
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Mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő 
foglalkoztatása 
 

 

3.2.16. számú táblázat – Mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású 
intézményekben történő foglalkoztatása 

 

év mélyszegénységben élők Romák/cigányok 

2008 n.a n.a 

2009 n.a n.a 

2010 22 17 

2011 15 11 

2012 8 5 

Forrás: helyi adatgyűjtés 

 
 

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

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény az elmúlt években is többször is 

módosult. Az aktív korúak ellátásának körében megállapított foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 

való jogosultságot évente felül kell vizsgálni. A két felülvizsgálat között eltelt időben minden 

támogatottnak legalább 30 nap munkavégzést kell teljesítenie. Az önkormányzat rendeletében a 

jogosultság egyéb feltételeként előírta, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a 

lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó, a rendeletében megállapított feltételeket 

teljesítse. 

Rendszeres szociális segélyre lehet jogosult, aki egészségkárosodott, vagy aki az 55. életévét 

betöltötte, vagy aki az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételeknek megfelel, (pl. mentális 

állapota miatt mentesítést kap), vagy 14 év alatti gyermeket nevel és a településen nincs biztosítva a 

gyermek napközbeni ellátása. Az álláskereső részére álláskeresési ellátásként álláskeresési járadék, 

nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint költségtérítés jár. Az álláskeresési járadék maximum 90 nap 

lehet, a munkaerőpiaci járulékalap 60 %-a, legfeljebb a minimálbér 100 %-a.  

A pénzbeli ellátások terén fontos változás, hogy egyes segélyek kikerültek a jegyző hatásköréből: a 

járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló törvény alapján 

2013. január 1-jétől az alanyi jogú ápolási díjról, az időskorúak járadékáról, az alanyi és normatív 
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közgyógyellátásról a járási hivatalok döntenek, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való 

jogosultságról. 
 
3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 
 

év 
15-64 év közötti lakónépesség 

száma 
segélyben részesülők fő segélyben részesülők % 

2008 1425 294 20,6% 

2009 1252 274 21,9% 

2010 1355 414 30,6% 

2011 1187 263 22,2% 

2012 1229 245 19,9% 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 
3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek száma 

 

év 

nyilvántartott álláskeresők 
száma 

álláskeresési járadékra jogosultak  

fő fő % 

2008 118 76 64,4% 

2009 194 90 46,4% 

2010 173 88 50,9% 

2011 113 57 50,4% 

 
 
3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesítettek száma 

 

év 

rendszeres szociális 
segélyben részesülők   

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás (álláskeresési 

támogatás) 

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

elesett  

Azoknak a száma, 
akiktől helyi 

önkormányzati 
rendelet alapján 

megvonták a 
támogatást 

fő 
15-64 évesek %-

ában 
fő 

munkanélküliek %-
ában 

2008 94   94       

2009 31   85       

2010 10   84       

2011 17           

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

A táblázat adatsora azt jelzi, hogy az adott településen a szociális segély és a foglalkoztatást 

helyettesítő támogatás, mint az aktív korúak támogatása milyen mértékben van jelen. Rendszeres 

szociális segélyt az az aktív korú személy kaphat az önkormányzattól, aki nem munkavállaló, vagy 

egészségkárosodott, vagy támogatott álláskereső, vagyis olyan hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, 

aktív korú személyek részére nyújtott támogatás, akik nem rendelkeznek rendszeres, megélhetést 
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biztosító jövedelemmel. A foglalkoztatást helyettesítő támogatást csak álláskereső személy veheti 

igénybe.  

A közmunkaprogramnak köszönhetően a rendszeres szociális segélyben részesülők száma az elmúlt 

években lényegesen csökkent, ugyanakkor a munka világába történő visszavezetés erősödött az 

érintett rétegekben. 
 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 
 
 

Bérlakás-állomány, szociális lakbért fizetők száma 
 

Mátraderecske Község Önkormányzata a település lakásállományának 1,7%-val, 16 db 

önkormányzati bérlakással rendelkezik.   

Problémaként jelentkezik, hogy a bérlakások fenntartási költségeit a bérleti díjak nem fedezik, illetve a 

felhalmozódott lakbér- és közüzemi díj hátralék több család esetében az alacsony jövedelem miatt az 

önkormányzati támogatások ellenére már kezelhetetlen. 
 
 
3.4.1. számú táblázat - Lakás állomány 
 

év 
összes 

lakásállomány 
(db) 

  
bérlakás 
állomány 

(db) 
  

szociális 
lakásállomány 

(db) 
  

egyéb 
lakáscélra 
használt 

nem 
lakáscélú 
ingatlanok 

(db) 

  

    

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

  

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

  

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

  

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

2008 992 5 16 0 0 0 0 0 

2009 994 5 16 0 0 0 0 0 

2010 995 4 16 0 0 0 0 0 

2011 995 3 16 0 0 0 0 0 

2012 995 2 16 0 0 0 0 0 

2013     15 0 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok 
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3.4.2. számú táblázat - Veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság  

 

év 
Feltárt veszélyeztetett lakhatási 

helyzetek száma 
Hajléktalanok száma 

2008 3 0 

2009 3 0 

2010 2 0 

2011 1 0 

2012 1 0 

Forrás: önkormányzati adatok 

Hajléktalan ember nem él településünkön, minden lakónknak megoldott a lakhatása. A veszélyeztetett 

lakhatási esetek száma is csökkenő tendenciát mutat. Az önkormányzat erejéhez mérten igyekszik a 

bajba jutottak helyzetét kezelni. 
 

 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 
 

 

Mátraderecskén nincsenek telepek, szegregátumok. Szegregációval veszélyeztetett utcarész létezik, 

azonban ez az utcarész is közművesített, aszfaltos úttal rendelkezik, könnyen és jól megközelíthető, a 

közszolgáltatásokhoz való hozzáférés nem akadályoztatott.  
 

 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   
 

Az egyenlő bánásmód követelménye a szociális biztonság és egészségügy terén  
 

A 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról kiemelten 

foglalkozik a szociális biztonsággal és az egészségügyi ellátással összefüggésben a diszkrimináció 

tiltásával. Az egyenlő bánásmód szociális védelemre vonatkozó szabályozásának alapját elsősorban az 

Európai Unióvonatkozó irányelvei képezik. (79/7/EGK irányelv, valamint a 86/378/EGK irányelv). A 

rendelkezés célja, hogy a kötelező szociális biztonsági rendszerek által fedezett kockázatok - különösen 

betegség, anyaság, család, rokkantság, hátramaradottak, öregség, üzemi baleset, illetve foglalkozási 

megbetegedés, halál és munkanélküliség, valamint a szociális biztonsági rendszereket kiegészítő 

szociális segélyezés keretében nyújtott ellátások igénylése és folyósítása során sikerüljön érvényre 
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juttatni az egyenlő bánásmód elvét. A törvény úgy rendelkezik, hogy az egyenlő bánásmód 

követelményét érvényesíteni kell a társadalombiztosítási rendszerekből finanszírozott, továbbá a 

szociális, illetve gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó 

ellátások igénylése és biztosítása, a betegségmegelőző programokban és a szűrővizsgálatokon való 

részvétel, a gyógyító-megelőző ellátás, a tartózkodás céljára szolgáló helyiségek használata, az 

élelmezési és egyéb szükségletek kielégítése során.  

Az egyenlő bánásmódhoz való jog magában foglalja különösen az azonos egészségügyi intézmények - 

az ellátás, illetve tartózkodás céljára szolgáló helyiségek - használatának, az ugyanolyan színvonalú és 

hatékony, illetőleg nem magasabb kockázattal járó gyógykezelésben, valamint betegségmegelőző 

programokban (szűrővizsgálatokon) való részvétel jogát. 

Az egészségügyi alapellátások működési feltételeinek megteremtése az önkormányzat feladata, a 

folyamatos működtetést pedig az Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozza. Az Egészségügyi 

Szolgálat alaptevékenysége a védőnői, iskola-egészségügyi szolgálat, mentálhigiénés ellátás, 

iskolafogászat, gyermekjóléti ellátás biztosítása.  

Az önkormányzat az alábbi egészségügyi ellátásokat nyújtja a lakosság részére: 

 háziorvosi ellátás 2 körzetben, 

 védőnői szolgálat, iskola egészségügyi ellátás, 

 mentálhigiénés gondozás, 

 felnőtt és gyermek központi hétvégi ügyelet, 

 fogászati felnőtt és gyermek alapellátás, 

 iskolafogászati ellátás, 

 egyes szakorvosi, szakrendelési ellátások (rheumatológia, laboratórium, belgyógyászat) 

helyben a Mofettában. 
 
 

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

 

év 
Felnőttek és gyermekek részére 
tervezett háziorvosi szolgálatok 

száma 

Csak felnőttek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgáltatások száma 

házi gyermekorvosok által 
ellátott szolgálatok száma 

2008 2 0 0 

2009 2 0 0 

2010 2 0 0 

2011 2 0 0 

2012 2 0 0 

2013 2 0 0 

2014       

2015       

2016       

2017       

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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A településen két háziorvosi körzet működik. Az egyik körzet a mátraderecskei lakosok nagyobb részét 

öleli föl, a másik körzet Mátraballa község egészét és a mátraderecskei lakosság kisebb részét. Külön 

gyermekorvosi körzet nincs. 

 

A szociális ellátórendszer az önkormányzat és a Kistérségi Társulás keretein belül jól működik, 

biztosítottak a különböző szociális ellátások, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi eljárásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) alapján a gyermekjóléti ellátásokat. A két törvény 

megalkotása óta eltelt időszakban az ellátások iránti igény dinamikus növekedést mutat, a tendencia 

hátterében a társadalom egyes rétegeit érintő kedvezőtlen változások állnak. Ezzel egyidejűleg a 

szociális kiadások súlya is jelentős mértékben emelkedett. 

A támogatások egy része jelentős változásokon ment keresztül 2006-2007-ben. A rendszeres 

gyermekvédelmi támogatás beépült a családi pótlékba, helyére a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény került. A munkanélküliek rendszeres szociális segélye családi jellegű támogatássá 

változott, ami azzal a kedvezőtlen változással járt, hogy a segély összege az esetek többségében nem 

ösztönzi a munkaerőpiacra való visszatérést. 

A rendszeres kedvezményezett gyermekek száma 2008 óta szinte azonos szinten mozog, 150 és 160 

fő közötti a számuk. Óvodáztatási támogatást 3-4 gyermek kap.  
 
 

Pénzbeli és természetbeni ellátásban részesülők arányának változása 
 

Év/fő 2008 2009 2010 2011 2012 

Időskorúak járadéka 1 1 1 1 1 

Aktív korú munkanélküli  118 194 173 113 110 

Lakásfenntartási támogatás 55 54 43 71 84 

Ápolási díj 13 10 7 7 5 

Rendszeres gyermekvédelmi 
támogatás/kedvezmény 

158 157 158 145 133 

Óvodáztatási támogatás nincs 4 7 4 3 

Közgyógyellátás 117 110 93 87 89 

(Forrás: TEIR, KSH, önkormányzat adatgyűjtése) 

 
 
Gyermekétkeztetés 
 

Jelenleg kedvezményes gyermekétkeztetésre 88 fő jogosult. Az óvodában 20 fő ingyenes étkező, az 

iskolákban 59 fő ingyenes étkező, 9 fő pedig 50%-os kedvezményben részesül.  

Az étkezés biztosítása az óvodában és az iskolában az önkormányzat által üzemeltetett főzőkonyhákon 

keresztül történik.  
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Prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező 
szűrésekhez) való hozzáférés    
 

2013-ban is folytatódik Magyarország legnagyobb humanitárius átfogó egészségvédelmi 

szűrőprogramja, 52 szakmai szervezet összefogásával Európai Uniós irányelvek alapján. Az Európa 

Nemzeti Egészségvédelmi Program (European National Healthcare Program) által és a Magyar 

Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) által koordinált szív és érrendszeri 

betegségek, megelőzésének és gyógyításának Nemzeti Programjával konszenzusos 

együttműködésével valósul meg a programsorozat. A Program eddig 565 helyszínen 1 808 000 

vizsgálatot végzett és több mint 142 828 látogatót fogadott. 

Évente egyszer lehetőség van ingyenesen igénybe venni az egészségügyi nap szűréseit, melynek 

keretén belül több ingyenes átfogó vizsgálattal (pld: szív és érrendszeri vizsgálatok, tüdővizsgálatok, 

vércukor és húgysavszint vizsgálatok, prosztata vizsgálat, vérnyomás, EKG, csontritkulás, 

nőgyógyászati szűrés) és életmód tanácsadással is találkozhatnak a szolgáltatást igénybe vevők. 

A népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez való hozzáférés a lakosság számára 

biztosított.  

Az iskolafogászati rendelésen szinte minden tanuló megjelenik szűrővizsgálaton.  
 
 
Sportprogramokhoz való hozzáférés 
 

Mátraderecske Önkormányzata támogatja az egészség megőrzését, fejlesztését, az egészséges 

életmódra törekvést, a szabadidő tartalmas eltöltését célzó, valamint a versenysport, az utánpótlás 

nevelés, a diáksport körébe sorolt, közhasznú sporttevékenységeket.  

Az egészséges életmódra nevelés, az iskolai testnevelés és sport meghatározó szerepet játszik az 

egészségkárosodások megelőzésében, a személyiség és jellem formálásában, a mindennapi élethez 

nélkülözhetetlen teljesítményképes tudás kialakításában, mivel a nevelés legszélesebb területe a 

nevelés és a sport. Meg kell teremteni az iskolában a szellemi és a fizikai terhelés összhangját, növelni 

kell a tanuló ifjúság fizikai és állóképességét. Az egészséges diákélethez megfelelő mintát kell a fiatalok 

számára adni.  

Az iskolai nevelés és sport legfontosabb feladat a tanulók mozgáshiányának pótlása, 

mozgáskészségeinek, koordinációs és kondicionális képességeinek fejlesztése, a különböző sportágak, 

valamint a testnevelési és sportjátékok alapelemeinek elsajátítása, a fiatalok kiegyensúlyozott testi-lelki 

fejlődésének elősegítése, az egészségkultúra, a mozgásos cselekvés kultúra, a rendszeres testedzés 

iránti igény felkeltése.  

A szabadidősport körébe azok a testedzési formák tartoznak, amelyeknek elsődleges célja a 

kikapcsolódás, az egészség megőrzése, az aktivitás megtartása, a fizikai képességek lehetőség szerinti 

növelése, a játék, az örömteli testmozgás esetenkénti és rendszeres végzése. Alapja az önkéntesség 

és az önszerveződés.  
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A sport területén a nemek szerinti hátrányos megkülönböztetés nem érvényesül (női labdarúgócsapata 

is van a falunak). A romák esélyegyenlősége szintén biztosított, a helyi felnőtt, ifjúsági, és a serdülő 

labdarúgócsapatban is szép számmal szerepelnek.  
 
3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 
 

Településünk közösségi viszonyai kiegyensúlyozottak. Egyes civil szervezetek összefogják egy-egy 

korosztály érdeklődő tagjait, heti rendszerességgel programokat, előadásokat, tevékenységet 

biztosítanak számukra. Ilyen például: az iskolás korosztályt az Ifjúsági Szervezet, a Diák Sport 

Egyesület, az idősebb korosztályt a helyi Nyugdíjasklub és a Hagyományőrző népdalkör, az érdeklődő 

aktív korúakat a Polgárőr egyesület fogja össze. A falu lakossága részt vehet megemlékezéseken, 

évfordulók ünneplésén, helyi kulturális és ifjúsági rendezvényeken (Falunap, Párnafesztivál, 

Gyermeknap, Falukarácsony, stb.). 

A Katolikus Karitász és a Vöröskereszt helyi szervezetei gyűjtéseket és adományosztást, önkéntes 

munkát szerveznek a rászorulóknak. 
 
 3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 
 

Az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik a nemzeti és etnikai nemzetiségek jogai 

érvényesítésének biztosítása. 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény a települési önkormányzat által létrehozott 

polgármesteri hivatal - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon - köteles a helyi 

nemzetiségi önkormányzatok munkáját segíteni. Ennek feltételeit és kereteit a helyi önkormányzat és a 

települési roma nemzetiségi önkormányzat között 2012. évben létrejött együttműködési megállapodás 

tartalmazza. 

Az RNÖ a működésére fordítandó kereten túl törekszik támogatás nyújtására, szokásaik, ünnepeik 

méltó megtartására, kultúrájuk terjesztésére - pályázati források felkutatása révén is. 
 
 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A szegénység az elszegényedés folyamatának felszínre kerülő problémái között a lakosság munkaerő-

piaci helyzete, a munkanélküliségből eredő problémák, illetve a lakhatással összefüggő problémák, a 

hátralékok felhalmozódása a lakossági adósságállomány folytonos újratermelődése szerepel. 
 

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

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

jelenleg nem áll rendelkezésre részletes, igényekre 
koncentráló felmérés a mélyszegénységben élőkről, 
ezért nem lehet pontos elemzést készíteni a 
helyzetükről, és a segítségnyújtás lehetőségeiről 

Létre kell hozni egy információbázist: 
mélyszegénységben élők száma, demográfiai 
jellemzők, szükségletek, igények, problémás területek, 
személyes szociális támogatások, tanácsadás; 
közoktatás; fejlesztési támogatások 
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tartós a munkanélküliek száma 

információs csatorna a munkaügyi központ és a helyi 
vállalkozók felé 
- partnerek, együttműködés kereteinek kidolgozása 
- pályázati források felmérése 

a szakképzés és a hiány- vagy biztos elhelyezkedési 
lehetőséget biztosító szakmák közötti illeszkedés 
problémái, továbbá a mélyszegénységben élők 
eredményes részvételétét és későbbi sikeres 
elhelyezkedését erősíteni kell 

Kezdeményezés, javaslattétel a következő célok 
elérése érdekében: 
Képzési, oktatási rendszer hatékonyságának javítása, 
hiányszakmák képzése, minőségi oktatás biztosítása. 
A gazdaság igényeihez igazodó szak- és 
felnőttképzés kialakítása. Munkahelyi képzések. 
A megyei munkahelyeket, lehetőségeket bemutató 
honlapon keresztül a fiatalok itthon tartása, illetve 
hazahívása egy esetleges külföldi munkatapasztalat 
szerzés után. 
 

alulképzett munkanélküliek száma, rosszabb 
elhelyezkedési lehetőségek 

felmérni, hogy mely osztályok hiányoznak a 
célcsoportnál, képzések megszervezése és 
lebonyolítása 

a munkanélküliség és az eladósodás vagy egyéb okok 
miatt a családok ideiglenesen vagy tartósan 
lakhatásukat nem tudják megoldani 

családsegítés, életvezetési tanácsadás 
önkormányzati támogatás 
 

 
 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 

Az Országgyűlés 1991. évi LXIV. törvényében kihirdette a Gyermekek Jogairól szóló ENSZ 

Egyezményt, majd elfogadta a 47/2007. (V. 31.) sz. határozatával a „Legyen Jobb a Gyermekeknek 

2007-2032” Nemzeti Stratégiát. A dokumentum fő célja volt, hogy csökkentse a gyermekek és 

családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit.  Ez minden gyermekre kiterjed, de 

azokra a gyermekekre kell hangsúlyt helyezni, akiknek érdekei a legjobban sérülnek. 

 

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori 

megoszlása, demográfiai trendek stb.) 

 

A KSH adatai szerint a 18 éven aluliak száma 2011. január 1-én 1.797.955 fő volt, arányuk az 

össznépességen belül 18,0%. A születések száma a 80-as évek közepe óta csökkenő tendenciát mutat, 

2010-ben 90.335 gyermek született. 

A helyi szociális ellátórendszer különféle támogatásokkal és szolgáltatásokkal segíti a családot a 

gyermek nevelésében, megfelelő támogatások és szolgáltatások nyújtásával védelmet biztosít. További 

jellemzője, hogy a veszélyeztetettség megelőzését szolgálja. A megelőző tevékenység a köznevelési, 

egészségügyi, szociális, közművelődési és sport intézményhálózaton keresztül (esetenként civil 

szervezetek bekapcsolódásával) valósul meg, és az egyes ágazatok együttműködésén alapul. 

Városunkban a gyermekvédelmi alapellátások kiépültek, a preventív gyermekvédelem minden 

gyermekekkel foglalkozó intézményben, szakmai programban jelen van.  



 39 

A gyermekszegénység csökkentése átfogó, minden ágazatra kiterjedő intézkedéseket igényel. Az 

egyes részterületeken a foglalkoztatás, az oktatás, a lakásügy, az egészségügy, a szociális és 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatások egymással összhangban álló és egymásra épülő 

intézkedéseit kell meghozni, amelyek a gyermek megszületésének pillanatától segítenek az esélyek 

javításában. A szegénységben vagy szegénység kockázatával élő gyermekek sajátos csoportját 

alkotják a fogyatékos gyermekek. A fogyatékos gyermeket nevelő családok helyzete az átlagosnál 

sokkal nehezebb, különösen a halmozottan fogyatékos gyermeket nevelő családok esetében figyelhető 

meg.   

A Nemzeti Társadalmi felzárkóztatási stratégia szerint gyámhatóságok a gyermekek 11%-át (198 ezer 

főt) veszélyeztetettként tartják nyilván, túlnyomó többségüket anyagi okok miatt, de évek óta erőteljesen 

emelkedő tendenciát mutat a magatartási okokból veszélyeztetettek száma, amelynek hátterében sok 

esetben sorozatos iskolai kudarcok, súlyos krízisekkel, konfliktusokkal terhelt családi körülmények 

állnak. A hátrányos helyzetű régiókban a veszélyeztetett gyermekek aránya 2–3 szorosa a más régiók 

veszélyeztetettségi arányának.  

Problémát jelent az egységes fogalomrendszer hiánya is. A gyermekvédelem és az egészségügy a 

veszélyeztetett gyermek fogalmat használja –amelynek a megítélése számos szubjektív elemet 

tartalmaz – a közoktatás pedig – az objektív mutatókon alapuló – hátrányos, halmozottan hátrányos 

helyzet fogalommal dolgozik, erre figyelemmel a halmozottan hátrányos helyzet beazonosítására csak 

akkor nyílik lehetőség, ha a gyerek megjelenik a közoktatás rendszerében.  

 

Veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 

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

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

 

év 
védelembe vett 18 év 

alattiak száma 
Megszűntetett esetek száma a 18 
év alatti védelembe vettek közül 

veszélyeztetett kiskorú 
gyermekek száma 

2008 10   10 

2009 4   4 

2010 4   16 

2011 4   19 

2012       

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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A veszélyeztetett és a védelembe vett kiskorúak számát a település jegyzője tartja nyilván. A jegyző 

védelembe veszi a gyermeket, ha a szülő vagy törvényes képviselő az alapellátások önkéntes 

igénybevételével a gyermek veszélyeztetettségét megszüntetni nem tudja, de segítséggel a gyermek 

fejlődése, nevelése a családban biztosítható. A települési önkormányzat jegyzője - a gyermekjóléti 

szolgálat javaslatának figyelembevételével - védelembe veheti továbbá a szabálysértési hatóság 

értesítése alapján a szabálysértést elkövetett fiatalkorút, vagy a nyomozó hatóság nyomozást 

megtagadó határozata alapján a tizennegyedik életévét be nem töltött gyermeket, vagy a rendőrség, az 

ügyészség, illetve a bíróság jelzése alapján a bűncselekmény elkövetésével gyanúsított, vádolt 

fiatalkorút. A veszélyeztetett gyermek definíciója alatt olyan - magatartás, mulasztás vagy körülmény 

következtében kialakult – állapotot ért a rendelet, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi 

fejlődését gátolja vagy akadályozza.  

Mátraderecskén a védelembe vett 18 év alatti gyerekek száma 2008 óta csökkent, a veszélyeztetett 

kiskorúak száma viszont jelentősen növekedett, ami a munkanélküliségből, eladósodásból adódó 

okokra vezethető vissza. 

 
4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 
 

év 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek száma 

Ebből 
tartósan 

beteg 
fogyatékos 
gyermekek 

száma 

Kiegészítő 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek száma  

Ebből tartósan 
beteg 

fogyatékos 
gyermekek 

száma 

Rendkívüli 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek száma 

2008 158 33 n.a. n.a. n.a. 

2009 157 33 n.a. n.a. n.a. 

2010 158 30 n.a. n.a. n.a. 

2011 145 30 n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a nyugdíjminimumhoz viszonyított egy főre eső havi 

jövedelem összege és a vagyoni helyzet függvényében állapítják meg, míg a kiegészítő illetve a 

rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban akkor részesítheti a családot az önkormányzat, illetve az 

illetékes jegyző, amennyiben a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, 

vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. Az elemzés során az eljárás objektív és 

szakmai standardoknak történő megfelelését javasolt szövegesen is értékelni.  
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény célja a szociális alapon rászoruló kiskorúak, vagy 

közoktatási intézményben tanuló nagykorúak anyagi támogatása. Ennek formája: a) gyermekétkeztetés 

normatív kedvezmény b) pénzbeli támogatás (évente két alkalommal: augusztus és november 

hónapban, feltéve, hogy a kedvezményre való jogosultsága tárgyév augusztus 1-én, illetve november 1-

én fennáll c) külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmény. 

A gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma 2008 óta szinte alig változott, 

ugyanazon a szinten áll. Ez azt mutatja, hogy nem változott lényegesen a családok helyzete.  

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

 

év 

 Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma óvoda 

Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma iskola 
1-8. évfolyam 

50 százalékos 
mértékű 

kedvezményes 
étkezésre 

jogosultak száma 
1-13. évfolyam 

 Ingyenes 
tankönyv-
ellátásban 
részesülők 

száma 

Óvodáztatási 
támogatásban 

részesülők 
száma  

Nyári 
étkeztetésben 

részesülők 
száma 

2008 23 23 12 90   16 

2009 21 54 15 92 4 20 

2010 19 61 8 88 7   

2011 15 68 9 86 4   

2012 15 68 12 79 3   

2013 20 59 9   3   

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

 

Az ingyenes vagy a kedvezményes támogatások köre kiszélesedett az elmúlt években. A támogatások 

zöme a rendszeres gyermekvédelmi támogatások jogosultságához kötődik. A támogatások mindegyikét 

hivatalos iratokkal kell igényelni, igazolni. Előfordul, hogy a mélyszegénységben élő személyek, 

családok a megfelelő papírok, jövedelemigazolás vagy egyéb okok miatt nem jutnak hozzá 

szolgáltatásokhoz. A helyzetelemzés során megállapíthatjuk, hogy a legjobban rászoruló családok 

gyermekei hozzájutnak a támogatásokhoz. 

A nyári étkeztetés lehetőségére nem volt igény a kezdeti két év után. Eleinte az jelentett problémát, 

hogy a testvérsorban nem kapott mindenki ebédet, tehát az otthonmaradó gyermekeket el kellett látni – 

így nem jelentett segítséget, hogy a testvérek közül egy ingyen étkezhet. Amikor szélesedett a kör, 

akkor pedig nem kérték a családok a lehetőséget: időre kell menni az ebédlőbe, el kell menni az 

ebédlőbe, meleg van, esik az eső….stb.  
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4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 

A településen nincs kimondottan szegregátum, telepszerű lakókörnyezet. Szegregálódásra veszélyes 

utcarész található a faluban, de nagyon odafigyel a község vezetése arra, hogy ez ne következzen be 

(szemétszállítás biztosítása, aszfaltos út, vezetékes víz biztosítása, aktív korúak visszavezetése a 

munka világába). Az itt élő gyermekek 3 éves kortól óvodába járnak, ahol minden feltétel biztosított az 

optimális fejlődésükhöz. A szolgáltatások könnyen elérhetők, hiszen a falu belterületén van ez a 

veszélyeztetett utcarész.  

 

 

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő 

gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

Egészségügyi ellátás: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény adja, amely előírja, hogy a 

települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 

b) a fogorvosi alapellátásról, 

c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 

d) a védőnői ellátásról, 

e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 

A gyermekek számára nyújtott gyermekjóléti szolgáltatás, szociális ellátások: A hatályos jogi 

szabályozás alapján a gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes 

szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a 

gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek 

veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a 

családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A szolgáltatás elvi alapjai, működésére vonatkozó 

szabályozók jogszabályi kereteit a Gyvt., valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet adják. A gyermekjóléti szolgáltatást az adott fenntartó (kistérségi 

társulás) gyermekjóléti szolgálata által biztosítja. A gyermekjóléti szolgálat tevékenységének jelentős 

része eléri az adott település valamennyi gyermekét, szolgáltató és megelőző funkcióval bír. 

Tevékenységét összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel 

szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. A gyermekjóléti szolgálat az általa ellátott 

településrészen, településen figyelemmel kíséri valamennyi, 0-18 éves gyermek szociális helyzetét, 

veszélyeztetettségét. 

Fogyatékos gyermekek ellátáshoz történő hozzáférése: a szakértői bizottság szakvéleménye alapján a 

fogyatékos gyermek legfeljebb hatéves koráig fejlődését biztosító korai fejlesztésben és gondozásban, 
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vagy fejlesztő felkészítésben vehet részt, 6 éves kora után pedig a törvényi előírásoknak megfelelően 

megkapja a személyre szabott fejlesztést az arra felkészített szakembertől.  

 

Védőnői ellátás jellemzői 

 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 
 

év védőnői álláshelyek száma Egy védőnőre jutó gyermekek száma 

2008 2 128 

2009 2 118 

2010 2 118 

2011 2 112 

2012 2 106 

2013 2   

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

 

Esetenként a védőnők a vizsgált település mellett további településeken is ellátnak védőnői feladatokat, 

mint a mi védőnőnk esetében is, aki Mátraballa településen is ellátja a védőnői feladatokat. Az egyik 

háziorvosi körzetünk is közös Mátraballával, ugyanígy az egyik védőnői körzet is. A leterheltség 

megállapításához figyelembe kell venni, hogy a jogszabály szerint a védőnő maximum 250 gyereket 

láthat el, illetve, hogy országos átlagban 300 gyerek ellátása jut egy védőnőre. Esetünkben ez megfelel 

a törvényi előírásnak, 100 -110 gyermek jut egy védőnőre. 

A védőnői ellátás feladatai az alábbi területeken: 

 nővédelem  

 várandósok 

 0-6 éves korú és  

 7-18 éves, oktatási intézménybe nem járó gyermekekkel kapcsolatos védőnői feladatok 

ellátása. 
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Gyermekorvosi ellátás jellemzői 

 

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői 

 
 

év 
Betöltetlen felnőtt 

háziorvosi praxis/ok 
száma 

Háziorvos által 
ellátott személyek 

száma 

Gyermekorvos által 
ellátott gyerekek 

száma  

Felnőtt házi orvos által 
ellátott gyerekek száma  

2008 0 25574 0 0 

2009 0 27304 0 0 

2010 0 26941 0 0 

2011 0 27670 0 0 

2012 0   0 0 

2013 0   0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

 

A településen nincs gyermekorvosi körzet, két vegyes körzetben látja el a háziorvos a felnőtteket és 

gyerekeket. A fenti táblázat mutatja az ellátott esetszámot, amely fordítottan arányos a lakószámmal. A 

lakónépesség csökken, ugyanakkor az orvosi esetszám növekedett. Ez nem jó jel! 

Nincs bölcsőde, családi napközi a községben, de igény sincs rá. A 3 éves kor alatti gyermekekkel az 

édesanya otthon tud maradni. Amennyiben mégsem, családon belül (férj, nagymama) meg tudják 

oldani. Az óvodába minden 3 éves korú (sőt! még fiatalabb) gyermeket el tudnak helyezni, az iskolában 

napközit vehetnek igénybe.  
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Óvodai nevelés adatai 

 

4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

 

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 

1 

Hány településről járnak be a gyermekek 
1 

Óvodai férőhelyek száma 
60 

Óvodai csoportok száma 

2 

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

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 
4 hét (július) 

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 
4 0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 
4 0 

Gyógypedagógusok létszáma 

0 0 

Dajka/gondozónő 
2 0 

Kisegítő személyzet 
0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

 

Mátraderecskén egy intézmény áll az óvodáskorú gyermekek rendelkezésére, két vegyes életkorú 

csoporttal. Az intézményben nincs szegregáció, szakképzett óvónők, dajkák foglalkoznak a 

gyerekekkel. Igény és szükség szerint a fejlesztő, a logopédiai, és a pedagógiai célú rehabilitációs 

foglalkozásokhoz hozzáférhetnek. Az állandó védőnői és orvosi ellenőrzést is megkapják. Az óvoda 
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felújított, jól felszerelt, nagyon jó eszközellátottsággal rendelkezik. Minden lehetőség adott a gyermekek 

testi, lelki, értelmi fejlődéséhez. Sajnos, a gyermeklétszám az óvoda befogadóképességéhez 

viszonyítva alacsony. Az óvodai férőhelyek száma 60 fő, a beíratott gyermekek száma 41 fő. A 

gyermekek közül 27 fő (65, 85 %) hátrányos helyzetű, 14 fő (34, 1 %) halmozottan hátrányos helyzetű. 

Az óvoda részt vesz az IPR programban. 

 

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek 

közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 

A mátraderecskei Szivárvány Óvodába minden jelentkező gyermeket el tudnak helyezni. Helyhiány 

miatt elutasított gyermek az utóbbi öt évben nem volt.  

 

4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3. 

 

év 

3-6 éves 
korú 

gyermekek 
száma 

óvodai 
gyermekcsoportok 

száma 

óvodai 
férőhelyek 

száma 

óvodai 
feladat-

ellátási helyek 
száma 

óvodába beírt 
gyermekek 

száma 

óvodai 
gyógypedagógiai 
csoportok száma 

2008 49 2 n.a. 1 49 0 

2009 42 2 n.a. 1 42 0 

2010 40 2 n.a. 1 40 0 

2011 32 2 60 1 32 0 

2012 41 2 60 1 41 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 

 
 
 
4.4.4. számú táblázat - Az óvodai ellátás igénybevétele 

 

2012-2013. év 3 éves 4 éves 5 éves 6 éves 7 éves  Összesen 

székhely             

Az intézménybe beíratott gyermekek 
létszáma  

7 13 10 9 2 41 

Más településről bejáró gyermekek 
létszáma  

0 0 0 0 0 0 
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az intézménybe beíratott, 20%-ot 
meghaladóan hiányzott gyermekek 
száma (az adott évből eltelt időszakra 
vetítetten) 

0 0 0 0 0 0 

a beíratott gyermekek közül a hátrányos 
helyzetűek létszáma 

3 10 7 5 2 27 

a beíratott gyermekek közül a 
halmozottan hátrányos helyzetűek 
létszáma 

3 5 3 1 2 14 

  Tagóvoda nincs  0 0  0   0 0  0  

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 

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

 

  

beíratott 
hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
létszáma 

az intézménybe 
beíratott, 20%-

ot meghaladóan 
hiányzott 
hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
száma (az adott 

évből eltelt 
időszakra 
vetítetten) 

fejlesztő 
foglalkozásban 

részesülő 
hátrányos 
helyzetű 

gyermekek száma 

beíratott 
halmozottan 
hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
létszáma 

az intézménybe 
beíratott, 20%-ot 

meghaladóan 
hiányzott 

halmozottan 
hátrányos helyzetű 
gyermekek száma 

(az adott évből 
eltelt időszakra 

vetítetten) 

fejlesztő 
foglalkozásban 

részesülő 
halmozottan 
hátrányos 
helyzetű 

gyermekek száma 

Székhely             

Csoport 1 13 0 8 8 0 8 

Csoport 2 14 0 6 6 0 6 

Összesen 27 0 14 14 0 14 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 

 

 
Általános iskolai feladatellátás 
 
4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma  

 

tanév 

Általános iskola 1-4 
évfolyamon tanulók 

száma 

Általános iskola 5-8 
évfolyamon tanulók 

száma 

általános 
iskolások 

száma 
napközis tanulók száma 

fő fő fő fő % 

2010/2011 63 76 139 22 15,8% 
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2011/2012 69 71 140 19 13,6% 

2012/2013 54 72 126 17 13,5% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 
 
4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai 

 

tanév 

általános iskolai osztályok száma 
általános iskolai osztályok száma a 

gyógypedagógiai oktatásban 

általános 
iskolai 
feladat-
ellátási 
helyek 
száma 

1-4 
évfolyamon 

5-8 
évfolyamon 

összesen 
1-4 

évfolyamon 
5-8 

évfolyamon 
összesen db 

2010/2011 4 4 8     0 2 

2011/2012 4 4 8     0 2 

2012/2013 3 4 7     0 2 

2013/2014 3 4 7     0 2 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 
 
 
4.4.9. számú táblázat - Általános iskolások adatai – el- és bejárás 

 

A településen élő általános iskolás korú gyermekek összlétszáma 129 

Más településről bejáró általános iskolások létszáma 22 

Más településre eljáró általános iskolások létszáma 3 

Általános iskolás korúak közül a hh gyerekek létszáma 61 

Általános iskolás korúak közül a hhh gyerekek létszáma 37 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 



 49 

Mátraderecskén egy általános iskola működik, két feladat ellátási hellyel. A táblázatokból látható a 

gyermekszám csökkenése, amely már az iskolába is begyűrűzött. Az általános iskolai osztályok száma 

már ebben a tanévben csökkent, a következő tanévben ugyanez a tendencia folytatódik. Az eljáró 

gyerekek száma elenyésző, a bejáró gyerekek száma jelentős. 61 fő (48 %)  a hátrányos helyzetű, és 

37 fő (29 %) a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek száma. Az iskola IPR-t alkalmazva tanít.  
 
4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban 

 
 

tanév 

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

fő % 

2010/2011 18 100 

2011/2012 21 100 

2012/2013 16 100 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
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4.4.13. számú táblázat - Iskolai ellátás igénybevétele  - telephelyi bontásban 

 

2012-2013. 
tanév 

                            

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

Tagozat 
meg-

nevezése  
Létszám Napközis Bejáró 

 
Hátrányos 
helyzetűek 
létszáma 

HH tanulók 
aránya az 

osztály 
létszámához 
viszonyítva 

  
Halmozottan 

hátrányos 
helyzetűek 
létszáma 

 HHH 
tanulók 

aránya az 
osztály 

létszámához 
viszonyítva 

Sajátos 
nevelési 
igényű 
tanulók 

létszáma 

SNI tanulók 
aránya az 

osztály 
létszámához 
viszonyítva 

SNI 
tanulók 

számából 
a hhh 

tanulók 
száma 

Évismétlők 
száma 

Magán-
tanulók 
száma 

Létszám, 
amelynek 

alapján 
integrációs 
normatívát 
igényelnek 

1. évfolyam 
A osztály 

normál 1 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 0 

2. évfolyam 
A osztály 

normál 22 3 2 11 50% 4 18% 0 0% 0 0 0 6 

3. évfolyam 
A osztály 

normál 12 6 1 10 83% 8 67% 1 8% 1 1 0 9 

4. évfolyam 
A osztály 

normál 19 3 5 10 53% 6 32% 1 5% 1 0 0 8 

5. évfolyam 
A osztály 

normál 19 5 3 7 37% 6 32% 0 0% 0 0 0 7 

6. évfolyam 
A osztály 

normál 19 0 5 9 47% 5 26% 3 16% 3 0 0 7 

7. évfolyam 
A osztály 

normál 17 0 4 8 47% 3 18% 0 0% 0 0 0 4 
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8. évfolyam 
A osztály 

normál 17 0 2 6 35% 5 29% 3 18% 2 1 0 6 

Összesen:   126 17 22 61 48% 37 29% 8 6% 7 2 0 47 

Forrás: Önkormányzati, intézményi adatok, KIR 
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A közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok, 
iskolapszichológusok száma stb.) 

 
4.4.11. számú táblázat - Iskola személyi feltételek 

 

  Fő Hiányzó létszám 

Nem szaktanítást végző tanító 4 0 

Szaktanítást végző tanítók száma 0 0 

Szaktanítást végző tanárok száma 9 0 

Gyógypedagógusok létszáma 0 óraadó 

Gyermekvédelmi felelős 2 0 

Iskolaorvos 1 0 

Iskolapszichológus 0 szakszolgálat 

Kisegítő személyzet 5 0 

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
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Az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában mutatkozó eltérések 
4.4.14. számú táblázat – Kompetenciamérési adatok 

 

ISKOLA 
NEVE 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Orsz. 
kompeten
cia-mérés 
eredmény
e 

Isko
la 

átla
ga 

Ország
os 

átlag 

Isko
la 

átla
ga 

Ország
os 

átlag 

Isko
la 

átla
ga 

HHH 
tanul

ók 
átlag

a 

Ország
os 

átlag 

Isko
la 

átla
ga 

HHH 
tanul

ók 
átlag

a 

Ország
os 

átlag 

Isko
la 

átla
ga 

HHH 
tanul

ók 
átlag

a 

Ország
os 

átlag 

Isko
la 

átla
ga 

HHH 
tanul

ók 
átlag

a 

Ország
os 

átlag 

Isko
la 

átla
ga 

HHH 
tanul

ók 
átlag

a 

Ország
os 

átlag 

Isko
la 

átla
ga 

HHH 
tanul

ók 
átlag

a 

Ország
os 

átlag 

Szövegértés 

6. 
évfolyam 

155
5 

1483 
148

0 
1465 

150
6 

n.a. 1472 n.a. n.a. 

n.a.                         

8. 
évfolyam 

– – 
155

7 
1577 

160
8 

n.a. 1567 n.a. n.a. 

n.a.                         

10. 
évfolyam 

                  
                          

Matematika 

6. 
évfolyam 

153
4 

1498 
156

2 
1486 

156
6 

n.a. 1489 n.a. n.a. 
n.a.                         

8. 
évfolyam 

– – 
155

7 
1601 

151
2 

n.a. 1612 n.a. n.a. 
n.a.                         

10. 
évfolyam 

                  
                          

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
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4.4.15. számú táblázat – Továbbtanulási mutatók középfokra nappali tagozaton 

 

tanév 

Gimnázium (%) 
Szakközépiskola (érettségit 

adó képzés) (%) 
Szakiskolai képzés (%) Speciális szakiskola (%) Nem tanult tovább (%) 

összlétszámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

2008/2009 22 0 39 6 39 28 0 0 0 0 

2009/2010 17 0 46 0 38 33 0 0 0 0 

2010/2011 11 0 28 6 61 33 0 0 0 0 

2011/2012 50 0 15 20 35 80 0 0 0 0 

2012/2013 50 0 0 0 50 63 0 0 0 0 

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
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4.4.16. számú táblázat – Lemorzsolódási mutatók az általános iskolában 

 
 

tanév 

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

(%) 

összlétszámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-tanulók 
körében 

2008/2009 2 5,36 0,65 0 0,65 1,78 

2009/2010 1 n.a. 1 0 1 1 

2010/2011 4 4 3 0 1 1 

2011/2012 1 1 0 0 3 3 

2012/2013 2 1 0 0 2 2 

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 

 
Pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 
 
4.4.17. számú táblázat – Hátránykompenzáló programok 

 

tanév 

tanodai 
progra

m 
létszám 

HH/ HHH 
tanulók 

létszáma 

tehetséggondoz
ó program 

HH/ 
HHH 

tanulók 
létszám

a 

nyári 
tábo

r 

HH/ HHH tanulók 
létszáma 

Alapfokú 
művészetoktatá

s 

HH/ 
HHH 

tanulók 
létszám

a 

2008/2009 0 0 34 26/24 25 hat/négy 0 0 

2009/2010 0 0 115 66/49 0 0 0 0 

2010/2011 0 0 113 68/46 17 tíz/öt 0 0 

2011/2012 0 0 89 56/35 0 0 0 0 

2012/2013 0 0 91 57/37 55 
negyven/huszonh

at 
0 0 

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
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Az igénybe vehető közszolgáltatások szervezeti-intézményi formáiról az alábbi táblázat ad áttekintést 
 

Összolgáltatások 
 

A feladatellátás fenntartói háttere 

Önkormányzat saját 
fenntartású intézménye 
vagy gazdasági társasága 

Egyházi 
fenntartó 

Állami 
fenntartó 
(KLIK) 

Társulási 
Magán, 
alapítványi, 
egyéb fenntartó 

Óvodai nevelés X     

Általános iskolai oktatás   X   

Alapfokú 
művészetoktatás      

Gyógypedagógiai 
tanácsadás   X   

Korai fejlesztés és 
gondozás   X   

Fejlesztő felkészítés   X   

Nevelési tanácsadás   X   

Logopédiai ellátás   X   

Továbbtanulási-, 
pályaválasztási 
tanácsadás 

  X   

Gyógytestnevelés      

Gyermekjóléti 
szolgáltatás    X  

Bölcsőde      

Családi napközi      

Iskolai napközi   X   

Házi gyermekfelügyelet      

Családok átmeneti 
otthona      

Középiskolai oktatás      
Forrás: helyi adatgyűjtés 
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4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

növekszik a súlyos magatartási, beilleszkedési 
zavarokkal küzdő gyermekek száma, a veszélyeztetett 
kiskorúak száma 

-családgondozás rendszerének hatékonyabbá tétele 
-életvezetési tanácsadás, családsegítés 
-gyermekjóléti szociális ellátások körének bővítése 
-gyermekek napközbeni ellátását biztosító 
szolgáltatások fejlesztése és kapacitásának bővítése 
-gyermekvédelmi jelzőrendszer hatékony működtetése 
-köznevelési intézményrendszer fenntartói változása 
miatt az önkormányzat szerepének átgondolása 

A család működését zavaró és akadályozó okok közül 
a családok anyagi helyzetének romlása, család 
szétesése miatt a nevelés, gondozás, törődés, 
szeretet hiányából adódó veszélyeztetettség 
megemelkedett 

-Szabadidős programok szervezése, biztonságos, 
kulturált színterek működtetése 
-A hátrányos helyzetű gyermekekkel és családjukkal 
foglalkozó szakemberek továbbképzése a hátrányos 
helyzetű gyermekek nevelését, 
személyiségfejlesztését, illetve a szülők eredményes 
bevonását segítő ismeretek elsajátítása és a 
kompetenciák fejlesztése érdekében 

a hátrányos helyzetű gyermekek tartós felzárkóztatása 
az oktatási rendszeren keresztül nyújtott többlet-
támogatások nélkül nehézségekbe ütközik 

felkutatni az ösztöndíj-rendszerben részt venni kívánó 
további potenciális partnereket 
meghatározni további ösztöndíj-elemeket, kapcsolódási 
pontokat 

 
 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

Az Önkormányzat és annak intézményei a helyzetelemzés készítésének időpontjában relatíve kevés 

adattal rendelkeznek. 

A 2011-es KSH demográfiai és közszolgáltatási adatok vizsgálatából az alábbi összefüggések 

állapíthatók meg: 

 a település összlakosságszámának 53 %-a nő (1043 fő);  

 a női lakosok lényegesen több mint fele 19-65 éves tehát aktív korú (820 fő);  

 aktív korúak ellátásában részesülő nők aránya kisebb, mint a férfiaké. 

 
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 

Tapasztalataink szerint a nők között hátrányos helyzetben vannak 

 a 45 év feletti nők a változó képzettségi követelmények, 

 a pályakezdők a szakmai tapasztalat hiánya, 

 a gyesen lévő, illetve a kisgyermekes anyukák a munkából való kiesés miatt. 
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A veszélyeztetett korcsoportba tartozó nők foglalkoztatása különös figyelmet és támogatást igényel. Az 

anyagi kiszolgáltatottságukat fokozza, hogy sokan nem tudják felmutatni a nyugdíjjogosultsághoz 

szükséges ledolgozott munkaidőt. 
 
5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 

év 

Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

férfiak nők férfiak nők férfiak nők 

2008 704 721 621 686 83 35 

2009 547 705 426 632 121 73 

2010 664 691 556 626 108 65 

2011 652 535 584 490 68 45 

2012 630 599         

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés, Munkaügyi Központ 

 

A nők körében kisebb a munkanélküliségi mutató, még azokban az években is, amikor számuk 

magasabb volt, mint a férfiaké. 

A foglalkozást segítő programokban való részvételhez nincs adatunk. Az alacsony iskolai végzettségű 

nők elhelyezkedési lehetőségeire sem rendelkezünk adatokkal. 

A hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség) témakörben sem tudunk 

adatokkal szolgálni. 

 
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.) 

 

Sem bölcsőde, sem családi napközi, sem házi gyermekfelügyelet, sem családi gyermekfelügyelet nincs 

a településünkön, de nincs is rá igény. Az óvoda minden gyermek előtt nyitott, az iskolai napközi is segít 

a nők munkába állásában. 

 

év 
3 év alatti gyermekek 
száma a településen 

2008 44 

2009 36 

2010 40 

2011 36 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
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5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 
 
5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

év védőnők száma 
0-3 év közötti gyermekek 

száma 
átlagos gyermekszám 

védőnőnként 

2008 1 9 9 

2009 1 12 12 

2010 1 14 14 

2011 1 18 18 

2012 1   0 

2013 1   0 

Forrás: TEIR, KSH területi statisztikai adatok 

 

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

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

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

várandós korban megkezdik: tanfolyamok, beszélgetések, családlátogatások formájában. Segítséget 

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

kitöltésében.  Családtervezéssel kapcsolatban a gyermekek felvilágosítására alapvetően az iskolában 

kerül sor. 
 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 

Az utolsó öt évben kb. öt alkalommal riasztották a rendőrt családi perpatvarhoz. Minden esetben 

ugyanarról a családról van szó. A mai napig együtt élknek. 
 

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

 

Legközelebb Egerben található átmeneti otthon, de még nem volt arra szükség, hogy ezt igénybe 

vegyék.  

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

Az Alaptörvény fent hivatkozott, XV. cikkére visszavezetve vizsgálható, hogy a helyi közéletben a nők 

és férfiak azonos jogai a politikai, gazdasági, szociális, kulturális jog tekintetében érvényesülnek-e. 

Az azonos jogok érvényesítéséhez elengedhetetlen a képviselet. A nők részvételére nemcsak a női 

nem reprezentálása miatt van szükség a politikában, azaz a közügyekről való döntési 

mechanizmusban, hanem mert ez szolgálja leginkább a közös érdeket. Az adatgyűjtés a nők adott 

településen való közéleti részvételét térképezi fel. 
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5.6. számú táblázat - A nők szerepe a helyi közéletben 

 
 

 
év 

Képviselőtestület tagja 
Városi bíróság és ítélőtáblák 

vezetői 
Közgyűlések tagjai 

Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő 

2008 6 3 n.a. n.a. n.a. n.a. 

2009 6 3 n.a. n.a. n.a. n.a. 

2010 6 3 n.a. n.a. n.a. n.a. 

2011 2 4 n.a. n.a. n.a. n.a. 

2012 2 4 n.a. n.a. n.a. n.a. 

2013 2 4 n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 

 

A helyi politikai életben láthatóan felülreprezentált a nők jelenléte. Ez nem csak a politikai életre 

vonatkozó megállapítás, hanem a község közéletében is nagy szerepet játszik a nők jelenléte, 

szervezése, irányítása. 

Megtalálható olyan egyesületi közéleti tevékenység, amelynek célja a hátrányos helyzetű tehetséges 

gyermekek felkarolása, a rászoruló idős emberek támogatása, a település kulturális, sport életében való 

részvétel, ezen a területen a kiemelkedő tehetséges fiatalok támogatása. 

 

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

kezdeményezések 

 

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

valamint a 45 év feletti nők hátrányos helyzetben vannak a munkaerőpiacon.  

Törekedni kell arra, hogy a gyermek születését követően az otthon maradó szülő ne érezze 

magányosnak magát, az eddigi aktív életéből ne szoruljon minden háttérbe. Ezért az Önkormányzat a 

közművelődés, a sport, a szabadidő eltöltésének terén olyan családbarát környezetet kíván teremteni, 

amely közösségi teret nyújt számukra is. Faluközpont építésére pályázatot nyert az önkormányzat, ahol 

parkosított, kulturált körülményeket teremt a sétálgatásra, pihenésre, gyermekeknek játékra a 

központhoz kapcsolódó játszótéren. 

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 
jelenleg nem áll rendelkezésre részletes, igényekre 
koncentráló felmérés a nők családi és munkaerőpiaci 

információbázis létrehozása az alábbi tartalommal: 
szükségletek, igények, problémás területek 
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helyzetét érintően, amely alapján a további célzott 
intézkedéseket lehet megtenni 

célzott intézkedésekhez szükséges egyéb információk 

A gyermekét egyedül nevelő, vagy több gyermeket 
nevelő család esetében a szegénység kockázata 
magas, célzott szociális ellátások hiányosságai 

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások során 
célzott támogatások körének kialakítása 
az elérhető lehetőségekről tájékoztató fórumok 

a gyermek születése utáni időkiesés miatt nehéz a 
munkába állás, a munkahelyek előítélete kisgyerekes 
nőkkel szemben, nőknek nincs információjuk a jogi és 
egyéb lehetőségekről 

Gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmények 
működtetése 
tájékoztató programok a nők részére a munkába 
állással kapcsolatos jogokról 
tájékoztató programok a munkahelyek részére a 
különböző rugalmas foglalkoztatási formákról 
gyermekek napközbeni ellátását biztosító 
szolgáltatások fejlesztése és kapacitásának bővítése 
család-barát munkahelyi megoldások: részmunkaidő, 
kötetlen munkaidő, távmunka 

 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

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

trendek stb.) 

 

Az időskorúak családi állapotára jellemző, hogy korban előrehaladva fokozatosan csökken a házasok, 

és növekszik az özvegyek aránya.  

A népesség nemek szerinti megoszlása a népességen belül helyi szinten is jól mutatja, hogy a nők 

átlagosan magasabb életkort érnek meg, mint a férfiak. 2011-ben a 65 év feletti nők száma 273 fő, 

55%-kal több mint a férfiaké. Ez az arány utalhat arra is, hogy magas lehet az egyedülálló (özvegy) nők 

száma, amely elmagányosodáshoz, mentális betegségekhez vezet. 

Az elkövetkező időszakban, különösen több évre előrevetítve fokozott terhet ró a településre az 

időskorú, különösen a 70 éven felüli és egyedül élő lakosok létfenntartási problémáinak kezelése, 

lakhatásuk és gyógyszerköltségeik támogatása. 

Az időskorban jellemző megbetegedések - a daganatok, keringési zavarok, szív- és érrend- szeri 

megbetegedések, ízületi problémák - mellett pszichés problémák is jelen vannak. Az idős ember 

egyedül marad, izolálódik, szellemi és fizikai aktivitása hanyatlik, önellátási képessége beszűkül. Ez 

nagyon sok embernél okoz pszichés és krónikus megbetegedéseket. 

 

6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint 

 

év 
nyugdíjban, nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő férfiak 
száma 

nyugdíjban, nyugdíjszerű 
ellátásban részesülő nők 

száma 
összes nyugdíjas 

2008 358 520 878 

2009 341 499 840 

2010 329 485 814 
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2011 317 473 790 

2012     0 

2013     0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 
 
 

 

A nappali ellátás szociális alapszolgáltatás, amely lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, 

társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére a hajléktalan személyek 

és a saját otthonukban élő, következőkben felsorolt személyek részére:  

 tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és 

mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek,  

 tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai 

betegek, illetve szenvedélybetegek,  

 harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de 

felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek. Igény szerint lehetőség van a 

napközbeni étkezésre is. 

A településünkön nincs ilyen lehetőség, azonban az Önkormányzat rövid távú célja, hogy vagy önállóan 

vagy egyházi, esetleg civil segítséggel idősek napközbeni foglalkoztatóját, napközi otthonát hoz létre. 

Egyre nagyobb igény mutatkozik erre a településünkön, és ezzel a jövőben mind jobban számolnunk 

kell. 

Időskorúak járadékában egy fő részesül. 

 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 
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Az idősek, nyugdíjasok jövedelmi helyzetére tekintettel az egészségesek szívesen végeznének 

jövedelemkiegészítő tevékenységet. Erre esély, a munkaerő-piacon nincs, kivétel ha speciális tudással  

rendelkezik. 

A feleslegesség tudata, a bizonytalanságérzet akkor is fizikai-lelki hanyatlást idézhet elő, ha az idős 

emberek viszonylag kiegyensúlyozott anyagi kondíciók között élnek.  

Ezért az idősek életmódját javító társadalmi programok, civil szervezetek tevékenységét (Nyugdíjasklub, 

Idősek napja) mindenképpen erősíti és támogatja az Önkormányzat. 

Szintén a Nyugdíjasklub szervezésében történnek színház,- és mozilátogatások, szabadidős 

tevékenységek (gyógyfürdők látogatása), testvértelepülések látogatása. 

 

6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén 

 

év 

Regisztrált 
munkanélküliek 

száma 

55 év feletti regisztrált 
munkanélküliek száma 

Tartós 
munkanélküliek 

száma 

55 év feletti tartós 
munkanélküliek száma 

fő fő % fő fő % 

2008 118 1 1% 65 n.a. #ÉRTÉK! 

2009 194 4 2% 82 n.a. #ÉRTÉK! 

2010 173 2 1% 127 n.a. #ÉRTÉK! 

2011 113 2 2% 59 n.a. #ÉRTÉK! 

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR 
 

A diszkrimináció felmérése rendkívül nehéz. Éppen ezért csak következtethetünk annak létezésére. Azt 

tudjuk a szakirodalomból, hogy az idősebb korosztály sokkal jobban kiszolgáltatott a munkaerő-piaci 

diszkriminációnak, tehát nehezebben helyezkednek el, és a munkahelyi leépítések is előbb érik el őket. 

Ennek alapján, ha a helyi, vagy területileg illetékes munkaügyi központtól arról kérünk adatokat, hogy 

hány fő regisztrált munkanélküli van az adott településen és ezek közül hányan 55 év felettiek, illetve a 

tartós munkanélküliek között mekkora az 55 év felettiek aránya, és az adatok alapján az arányok az 

idősebb korosztály felé tolódnak el, akkor állíthatjuk, hogy őket jobban érinti a foglalkoztatás terén 

fellépő hátrányos megkülönböztetés. Ez a megállapítás a mi esetünkben nem helytálló! 

 

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 

gyakorlásához való hozzáférés 

 

A személyes gondoskodás keretében Mátraderecske Önkormányzata az időskorúak vonatkozásában a 

szociális alapszolgáltatások közül étkeztetést, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtást, támogató szolgáltatást biztosít.  

Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban 

önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak. A jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a 
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segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú személyek részére az önálló életvitel 

fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.  

 

Jövedelmüktől függően az élelmezési önköltség 10-100 %-ának megfizetésével szociális étkezésében 

részesülnek, akik maguk számára szociális rászorultságuk miatt ezt nem tudják biztosítani.  

 

Az időskorúak nappali ellátása, a szolgáltatást igénybe vevők részére szociális, egészségügyi 

állapotuknak megfelelő életritmust biztosító közösségi szolgáltatásokat nyújt. 

 

6.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 
 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során városunkban 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

jelenleg nem áll rendelkezésre részletes, igényekre 
koncentráló felmérés az idősek életkörülményeire, 
társadalmi részvételére vonatkozóan, amely alapján a 
további célzott intézkedéseket lehet megtenni 

információs bázis létrehozása az alábbi tartalommal: 
- szükségletek, igények, problémás területek 
- egészség, biztonság, helyi közéletben való 

részvétel lehetőségei 
- célzott intézkedésekhez szükséges egyéb 

információk 

Idősek napközbeni ellátása nem megoldott Megoldás keresése az idősek napközi otthona 
létrehozására 

az idősebb generáció tagjainál gyakran hiányzik a kellő 
biztonság, akadály- és kockázatmentes környezet, 
elérhető tömegközlekedés és közszolgáltatások 

akadálymentes és kockázatmentes környezet 
kialakításának ösztönzése 
háztartást segítő szolgáltatások, szomszédsági 
támogatás és gondozó családtagok, önkéntes munka 
ösztönzése 
biztonságos lakhatás feltételeire tájékoztató 
programok, 
házi segítségnyújtás fejlesztése 
bűnmegelőzési program kidolgozása 
tömegközlekedés és közszolgáltatások fejlesztési 
lehetőségeinek feltérképezése és egyeztetése a 
közszolgáltatókkal 

 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

A 2001. évi népszámlálás adatai szerint 577 ezer fogyatékkal élő ember van Magyarországon, a 

népesség 5,7 százaléka. A népesség fogyatékosságtípus szerinti megoszlása: mozgáskorlátozottak 

aránya 43,6 %, látássérült 14,4 %, értelmi fogyatékos 9,9 %, hallássérült 10,5 %, egyéb 21,6 %.A 

fogyatékos népességen belül továbbra is a mozgássérülteké a legnépesebb csoport. Jelentősen 

emelkedett az egyéb, pontosan meg nem határozott fogyatékosságban szenvedők aránya. 
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Községünkben a fogyatékkal élőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre értékelhető statisztikai 

adatok, amelyek alapján pontos képet lehetne alkotni a fogyatékkal élők lakhatási, egészségügyi, 

foglalkoztatási helyzetéről. 

 

A fogyatékkal élő emberek és családjaik a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják. Feladatunk 

olyan környezet teremtése, működtetése, hogy egyenlő esélyekkel érvényesülhessenek a mindennapi 

életük során a lakhatás és közlekedési eszközök használata, a szociális és egészségügyi ellátás, az 

iskoláztatási és munkalehetőségek, a kulturális és társadalmi élet, valamint a sport és a szórakozás 

területén is.  

A fogyatékos személyek elszigeteltek a társadalomban, így családjaik is jobban elkülönülnek a 

környezetüktől, ami értelmi fogyatékosság esetén még jelentősebb.  

 

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű és egészségkárosodott személyek szociális 

ellátásaiban részesülők száma 

 
 

év 
megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásaiban részesülők száma 
egészségkárosodott személyek szociális 

ellátásaiban részesülők száma 

2008 58 94 

2009 56 31 

2010 50 10 

2011 n.a. 17 

2012     

 

 
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

 

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

 

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

Időskorúak járadéka 1 

Aktív korúak ellátása 0 

Rendszeres szociális segély   
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Lakásfenntartási támogatás 4 

Ápolási díj 3 

Temetési segély 8 

Átmeneti segély 8 

Természetbeni ellátás   

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

1 

Közgyógyellátás 
Ez a fogyatékos személyeknek alanyi jogon jár, nem fogyatékos 
személyek rászorultsági alapon vehetik igénybe. Mivel a településen 
élő  fogyatékos személyek számának megállapítása nehéz, ez az 
adat is fontos mutató lehet.   

89 

Adósságkezelési szolgáltatás 0 

Energia felhasználási támogatás 0 

Más jogszabályok alapján nyújtott ellátások   

Fogyatékossági támogatás 53 

Rokkantsági járadék 35 

Személygépkocsi átalakítási támogatás 0 

Közlekedési kedvezmény 23 

Személygépkocsi szerzési kedvezmény 0 

Parkolási igazolvány 100 

Forrás: helyi adatgyűjtés 

 

 

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

gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

A fogyatékkal élő emberek és családjaik a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják. A feladat 

olyan környezet teremtése, működtetése, hogy egyenlő esélyekkel érvényesülhessenek a mindennapi 

életünk során a lakhatás és közlekedési eszközök használata, a szociális és egészségügyi ellátás, az 

iskoláztatási és munkalehetőségek, a kulturális és társadalmi élet, valamint a sport és a szórakozás 

területén is.  

 

A közszolgáltatást nyújtó intézményeink sajnos csak részben akadálymentesítettek, azonban az 

akadálymentesítésre törekvés folyamatos.  
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7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

jelenleg nem áll rendelkezésre pontos felmérés a 
fogyatékkal élőkről, ezért nem lehet pontos 
elemzést készíteni a fogyatékkal élők helyzetéről, 
szükségleteiről 

Információbázis létrehozása az alábbi tartalommal: 
- fogyatékosok száma, demográfiai jellemzők 
- a fogyatékosság foka, típusa 
- szükségletek, igények, problémás területek 
- célzott intézkedésekhez szükséges egyéb 

információk 

Közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz 
való hozzáférés lehetőségei, az akadálymentes 
környezet aránya nem 100 %-os 

Fizikai környezetben található akadályok 
megszüntetése, információs és kommunikációs 
akadályok megszüntetése -közintézmények, 
lakókörnyezet  akadálymentesítését szolgáló program 
– opcionális, pályázati lehetőségek függvényében 

Az elszigetelten élő, fogyatékkal élőnek vagy 
fogyatékkal élő gyermeket nevelő szülőknek vagy 
fogyatékost ápoló családtagnak kapcsolatteremtésre, 
önsegítő csoportok szervezésére, a fórumokba való 
bekapcsolódásra kevés lehetősége van 

fórumok szervezése 
civil szerveződések támogatása 
 

 

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

Településünkön tevékenykednek civil szervezetek, melyek közül egy-kettő aktív tevékenységet folytat.  

A helyi lakosság nagy számban vesz részt a civil szervezetek programjain. Az Önkormányzat támogatja 

ezen szervezeteket, azok rendezvényeit. 

 

Az elkövetkezendő időben az önkormányzat civil kapcsolata felértékelődik: az Európai Unió pályázatai 

kiírásai során elvárja, a bírálatkor előnyben részesíti azokat a programokat, projekteket, amelyek széles 

társadalmi összefogáson alapulnak, a gazdasági hasznosságon túl szemléletformáló, kultúrafejlesztő 

hatásúak.  

Mind az életminőség, az egyéni és társadalmi közérzet javítása, mind a közvetett gazdasági 

hasznosulás miatt fontos a civilek és az önkormányzat kapcsolatának fejlesztése, a kölcsönös 

visszacsatolás rendszere  

A civil kezdeményezések biztatásával, támogatásával, véleményük meghallgatásával az 

elkövetkezendőkben erősíteni kell a civil-lét becsületét, példát adva a felnövő generációknak. 

 

Mátraderecske Önkormányzata Együttműködési Megállapodás kötött a helyi roma nemzetiségi 

önkormányzattal. A megállapodás keretében az önkormányzat pénzügyi eszközökkel biztosítja a 
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nemzetiségi önkormányzat működési feltételeit, a település közszolgáltatásaihoz történő egyenlő esélyű 

hozzáférést, támogatja a nemzetiség szellemi, épített- és tárgyi örökségük védelmét. 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

A helyzetelemzés előkészítésben részt vettek a városban dolgozó szociális, egészségügyi, 

gyermekjóléti, köznevelési, közművelődési szakemberek. Módszere az on-line kapcsolattartás az egyes 

esélyegyenlőségi csoportokkal kapcsolatos problémák feltárására, majd program tervezet 

véleményezésére koncentrálódott. A tervezetet az Önkormányzat honlapján közzéteszi, így az 

állampolgárok is véleményt mondhattak.  A honlapon az elfogadott dokumentum hozzáférhető lesz, 

amely alapján az esélyegyenlőség folyamatokat, intézkedéseket megismerik és így biztosított lesz a 

megvalósítás folyamatos ellenőrzése. 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

 

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

társadalmi integráció esélye a hátrányaikat kompenzáló esélyegyenlőségi intézkedésekkel valósul meg. 

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

problémákra nyújtanak megoldást. 

 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 
 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  
rövid címmel 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény
ségben élők 

jelenleg nem áll rendelkezésre részletes, igényekre 
koncentráló felmérés a mélyszegénységben élőkről, ezért 
nem lehet pontos elemzést készíteni a helyzetükről, és a 
segítségnyújtás lehetőségeiről 

Létre kell hozni egy információbázist: 
mélyszegénységben élők száma, 
demográfiai jellemzők, szükségletek, 
igények, problémás területek, személyes 
szociális támogatások, tanácsadás; 
közoktatás; fejlesztési támogatások 

tartós a munkanélküliek száma 

információs csatorna a munkaügyi központ 
és a helyi vállalkozók felé 
- partnerek, együttműködés kereteinek 
kidolgozása 
- pályázati források felmérése 

a szakképzés és a hiány- vagy biztos elhelyezkedési 
lehetőséget biztosító szakmák közötti illeszkedés 
problémái, továbbá a mélyszegénységben élők 
eredményes részvételétét és későbbi sikeres 
elhelyezkedését erősíteni kell 

Kezdeményezés, javaslattétel a következő 
célok elérése érdekében: 
Képzési, oktatási rendszer 
hatékonyságának javítása, hiányszakmák 
képzése, minőségi oktatás biztosítása. A 
gazdaság igényeihez igazodó szak- és 
felnőttképzés kialakítása. Munkahelyi 
képzések. 
A megyei munkahelyeket, lehetőségeket 
bemutató honlapon keresztül a fiatalok 
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itthon tartása, illetve hazahívása egy 
esetleges külföldi munkatapasztalat szerzés 
után. 
 

alulképzett munkanélküliek száma, rosszabb 
elhelyezkedési lehetőségek 

felmérni, hogy mely osztályok hiányoznak a 
célcsoportnál, képzések megszervezése és 
lebonyolítása 

a munkanélküliség és az eladósodás vagy egyéb okok 
miatt a családok ideiglenesen vagy tartósan lakhatásukat 
nem tudják megoldani 

családsegítés, életvezetési tanácsadás 
önkormányzati támogatás 
 

Gyermekek 

növekszik a súlyos magatartási, beilleszkedési zavarokkal 
küzdő gyermekek száma, a veszélyeztetett kiskorúak 
száma 

-családgondozás rendszerének 
hatékonyabbá tétele 
-életvezetési tanácsadás, családsegítés 
-gyermekjóléti szociális ellátások körének 
bővítése 
-gyermekek napközbeni ellátását biztosító 
szolgáltatások fejlesztése és kapacitásának 
bővítése 
-gyermekvédelmi jelzőrendszer hatékony 
működtetése 
-köznevelési intézményrendszer fenntartói 
változása miatt az önkormányzat 
szerepének átgondolása 

A család működését zavaró és akadályozó okok közül a 
családok anyagi helyzetének romlása, család szétesése 
miatt a nevelés, gondozás, törődés, szeretet hiányából 
adódó veszélyeztetettség megemelkedett 

-Szabadidős programok szervezése, 
biztonságos, kulturált színterek működtetése 
-A hátrányos helyzetű gyermekekkel és 
családjukkal foglalkozó szakemberek 
továbbképzése a hátrányos helyzetű 
gyermekek nevelését, 
személyiségfejlesztését, illetve a szülők 
eredményes bevonását segítő ismeretek 
elsajátítása és a kompetenciák fejlesztése 
érdekében 

a hátrányos helyzetű gyermekek tartós felzárkóztatása az 
oktatási rendszeren keresztül nyújtott többlet-támogatások 
nélkül nehézségekbe ütközik 

felkutatni az ösztöndíj-rendszerben részt 
venni kívánó további potenciális partnereket 
meghatározni további ösztöndíj-elemeket, 
kapcsolódási pontokat 

Idősek 

jelenleg nem áll rendelkezésre részletes, igényekre 
koncentráló felmérés az idősek életkörülményeire, 
társadalmi részvételére vonatkozóan, amely alapján a 
további célzott intézkedéseket lehet megtenni 

információs bázis létrehozása az alábbi 
tartalommal: 

- szükségletek, igények, problémás 
területek 

- egészség, biztonság, helyi 
közéletben való részvétel 
lehetőségei 

- célzott intézkedésekhez szükséges 
egyéb információk 

Idősek napközbeni ellátása nem megoldott Megoldás keresése az idősek napközi 
otthona létrehozására 
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az idősebb generáció tagjainál gyakran hiányzik a kellő 
biztonság, akadály- és kockázatmentes környezet, elérhető 
tömegközlekedés és közszolgáltatások 

akadálymentes és kockázatmentes 
környezet kialakításának ösztönzése 
háztartást segítő szolgáltatások, 
szomszédsági támogatás és gondozó 
családtagok, önkéntes munka ösztönzése 
biztonságos lakhatás feltételeire tájékoztató 
programok, 
házi segítségnyújtás fejlesztése 
bűnmegelőzési program kidolgozása 
tömegközlekedés és közszolgáltatások 
fejlesztési lehetőségeinek feltérképezése és 
egyeztetése a közszolgáltatókkal 

Nők 

jelenleg nem áll rendelkezésre részletes, igényekre 
koncentráló felmérés a nők családi és munkaerőpiaci 
helyzetét érintően, amely alapján a további célzott 
intézkedéseket lehet megtenni 

információbázis létrehozása az alábbi 
tartalommal: 
szükségletek, igények, problémás területek 
célzott intézkedésekhez szükséges egyéb 
információk 

A gyermekét egyedül nevelő, vagy több gyermeket nevelő 
család esetében a szegénység kockázata magas, célzott 
szociális ellátások hiányosságai 

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások, 
ellátások során célzott támogatások körének 
kialakítása 
az elérhető lehetőségekről tájékoztató 
fórumok 

 

a gyermek születése utáni időkiesés miatt nehéz a 
munkába állás, a munkahelyek előítélete kisgyerekes 
nőkkel szemben, nőknek nincs információjuk a jogi és 
egyéb lehetőségekről 

Gyermekek napközbeni ellátását biztosító 
intézmények működtetése 
tájékoztató programok a nők részére a 
munkába állással kapcsolatos jogokról 
tájékoztató programok a munkahelyek 
részére a különböző rugalmas 
foglalkoztatási formákról 
gyermekek napközbeni ellátását biztosító 
szolgáltatások fejlesztése és kapacitásának 
bővítése 
család-barát munkahelyi megoldások: 
részmunkaidő, kötetlen munkaidő, 
távmunka 

Fogyaték- 
kal élők 

jelenleg nem áll rendelkezésre pontos felmérés a 
fogyatékkal élőkről, ezért nem lehet pontos 
elemzést készíteni a fogyatékkal élők helyzetéről, 
szükségleteiről 

Információbázis létrehozása az alábbi 
tartalommal: 

- fogyatékosok száma, demográfiai 
jellemzők 

- a fogyatékosság foka, típusa 
- szükségletek, igények, problémás 

területek 
- célzott intézkedésekhez szükséges 

egyéb információk 
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Közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz 
való hozzáférés lehetőségei, az akadálymentes környezet 
aránya nem 100 %-os 

Fizikai környezetben található akadályok 
megszüntetése, információs és 
kommunikációs akadályok megszüntetése -
közintézmények, lakókörnyezet  
akadálymentesítését szolgáló program – 
opcionális, pályázati lehetőségek 
függvényében 

 

Az elszigetelten élő, fogyatékkal élőnek vagy fogyatékkal 
élő gyermeket nevelő szülőknek vagy fogyatékost ápoló 
családtagnak kapcsolatteremtésre, önsegítő csoportok 
szervezésére, a fórumokba való bekapcsolódásra kevés 
lehetősége van 
 
 

fórumok szervezése 
civil szerveződések támogatása 
 

 

 

A beavatkozások megvalósítói 

Célcsoport 
Következtetésben megjelölt  
beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  
aktorok és partnerek  
– kiemelve a felelőst 

Romák és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

mélyszegénységben élőkre vonatkozó 
információs bázis létrehozása 

Felelős: önkormányzat, 
 családsegítő intézet, civil szervezetek 

 
foglalkoztatási és karriertervezési tanácsadó 
pont (információs pont) kialakítása 

Felelős: önkormányzat 
munkaügyi központ, HKIK, vállalkozások 

 
hatékony pályaorientációs rendszer, inspiráló 
tanulmányi környezet kialakítása 

HKIK, munkaügyi központ, felelős: önkormányzat 

 Aluliskolázottak felzárkóztató képzése 
 munkaügyi központ, képző intézmény, önkéntesek 
felelős: önkormányzat 

Gyermekek információs bázis létrehozása 
Felelős: önkormányzat, 
 családsegítő intézet, KLIK, járási hivatal 
gyámhivatala, civil szervezetek 

 
családoknál a kialakult veszélyeztető tényezők 
csökkentése, megszüntetése 
 

Felelős: Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, 
önkormányzat 

 
hátrányos helyzetű gyermekek célzott 
fejlesztése 

önkormányzat, civil szervezetek, 
Felelős: KLIK 

 ösztöndíj-programok fenntartása és fejlesztése 
Felelős: önkormányzat, 
  

Idősek információs bázis létrehozása 
Felelős: önkormányzat,  
családsegítő intézet, civil szervezetek 

 
mindennapi életet megalapozó biztonság 
növelése 

Felelős: önkormányzat 
 családsegítő intézet, közszolgáltatók, rendőrség, 
civil szervezetek 
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Nők információs bázis létrehozása 
Felelős: önkormányzat, családsegítő intézet, civil 
szervezetek 

 szociális ellátórendszer specifikus fejlesztése 
Felelős: önkormányzat, családsegítő intézet, civil 
szervezetek 

 
munkaerőpiacra való visszatérés támogatása, 
családbarát munkahelyek kialakítása 

Felelős: önkormányzat, munkaügyi központ, 
családsegítő intézet 

Fogyatékkal 
élők 

fogyatékkal élőkre vonatkozó információs bázis 
létrehozása 

Felelős: önkormányzat, családsegítő intézet, civil 
szervezetek 

 
közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés 
biztosítása, akadálymentesítés 

Felelős: önkormányzat, intézmények, 
közszolgáltatók 

 Közösségfejlesztés Felelős: önkormányzat, civil szervezetek 

 

 

 

Az intézkedési területek részletes kifejtése 
 

Mélyszegénységben élők 
 

Intézkedés címe: mélyszegénységben élőkre vonatkozó információs bázis létrehozása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

nincs részletes, igényekre koncentráló felmérés a mélyszegénységben élőkről, ezért nem 
lehet pontos 
elemzést készíteni a helyzetükről, és a segítségnyújtás lehetőségeiről 

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

Általános: részletes információk gyűjtése a célcsoportról annak érdekében, hogy erre 
épülve további célzott intézkedések megtételére nyíljon lehetőség. 
R: partnerek bevonása, információs csatornák felkutatása, gyűjtendő információ-típusok 
meghatározása 
K: információgyűjtés, elemzés 
H: kiértékelés, visszacsatolás 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Létre kell hozni egy információbázist legalább az alábbi tartalommal: 
mélyszegénységben élők száma, demográfiai jellemzők 
szükségletek, igények, problémás területek 
célzott intézkedésekhez szükséges egyéb információk bérlakás állomány, kiutalás; 
telepfelszámolás; személyes szociális támogatások, tanácsadás; közoktatás; fejlesztési 
támogatások 

Résztvevők és 
felelős 

önkormányzat, családsegítő intézet, civil szervezetek 

Partnerek önkormányzat, családsegítő intézet, civil szervezetek 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

R: 1 év (2014.) 
K: 1-3 év (2016.) 
H: 3-5 év (2018.) 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 

Mutató: adatbázisban szereplő adatok számának alakulása 
Dokumentáltság: adatbázis aktuális és bázisállapota 
Forrás: R – adatbázis-struktúra kiépítése 
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forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), valamint 
fenntarthatósága 

             K – adatfeltöltés állapota 
             H – kiértékelés, szöveges elemzések és intézkedési javaslatok 
Fenntarthatóság: folyamatos, visszacsatolás, és adatbázis-frissítés 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

célcsoport bevonása az információk szolgáltatása érdekében 
az információgyűjtés formáinak kiválasztása, személyek kiválasztása 
pénzügyi források 

Szükséges erőforrások HR (kérdezőbiztosok, kiértékelést végzők), pénzügyi források (pályázati, költségvetési) 

 
 
 
 

Mélyszegénységben élők 
 

Intézkedés címe: foglalkoztatási és karriertervezési tanácsadó pont (információs pont) kialakítása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

a tartós munkanélküliek száma 

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

Általános: hatékonyabbá tenni a foglalkoztatási lehetőségekhez való hozzáférést 
R: partnerek bevonása, források megteremtése, információs csatornák kiépítése 
K: információs pont létrehozása 
H: folyamatos fenntartás, foglalkoztatási lehetőségek folyamatos felmérése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

az információs pont működéséhez alapvetően hatékony információs csatornákra van 
szükség a szakigazgatási szervek (munkaügyi központ) és a helyi vállalkozók felé 
- partnerek bevonása, együttműködés kereteinek kidolgozása 
- az információs pont infrastruktúrájának kiépítése 
- pályázati források felmérése 

Résztvevők és 
felelős 

 önkormányzat, munkaügyi központ, vállalkozások 

Partnerek  önkormányzat, munkaügyi központ, vállalkozások 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

R: 1 év (2014.) 
K: 1-3 év (2016.) 
H: 3-5 év (2018.) 

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

Mutató: információs pont felállítása 
Dokumentáltság: átadott létesítmény 
Forrás: R – bevont partnerek száma 
             K – információs pont, alkalmazottak száma 
             H – az információs pont által ajánlott munkahelyek száma 
Fenntarthatóság: folyamatos aktív részvétel a foglalkoztatási lehetőségek közvetítése 
érdekében 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

pénzügyi források, partnerek bevonása 

Szükséges erőforrások pénzügyi (pályázati) forrás 
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Mélyszegénységben élők 

 

Intézkedés címe: hatékony pályaorientációs rendszer, inspiráló tanulmányi környezet kialakítása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

a szakképzés és a hiány- vagy egyébként biztos elhelyezkedési lehetőséget biztosító 
szakmák közötti illeszkedés problémái, továbbá a mélyszegénységben élők eredményes 
részvételétét és későbbi sikeres elhelyezkedését erősíteni kell 

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

Általános: a szakképzés és a hiányszakmák közötti kolleráció erősítése, az érintettek 
képzésben való részvételének bővítése 
R: partnerek bevonása, a képzési programok egyeztetése a fenntartókkal 
K: a szakképzések kontrollja  
H: az elhelyezkedési lehetőségek javítása 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Kezdeményezés, javaslattétel a következő célok elérése érdekében: 
Szakképzés átstrukturálása a munkaerő-piaci igények szerint, a szükséges profiltisztítás 
végrehajtása, 
Távoktatás támogatása, hatékonyabbá tétele, 
Képzési, oktatási rendszer hatékonyságának javítása, hiányszakmák képzése, minőségi 
oktatás biztosítása. A gazdaság igényeihez igazodó szak- és felnőttképzés kialakítása. 
Munkahelyi képzések. 
 

Résztvevők és 
felelős 

munkaügyi központ, felelős: önkormányzat 

Partnerek munkaügyi központ, vállalkozások 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

R: 1 év (2014.) 
K: 1-3 év (2016.) 
H: 3-5 év (2018.) 

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

Mutató: új szakképzések 
Dokumentáltság: tanügyi dokumentumok 
Forrás: R – képzési programok 
             K – szakképzettséget szerzettek száma a célcsoportban 
             H - szakképzettséget szerzettek száma a célcsoportban 
Fenntarthatóság: folyamatos ellenőrzés a munkaerőpiaci igények és lehetőségek alapján 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

alulmotiváltság a beiskolázásra a célcsoportnál, lemorzsolódás, a pénzügyi források 
hiánya, a támogatott képzések nem válnak piacképessé, fenntartói viszonyok 

Szükséges erőforrások uniós és hazai pályázati lehetőségek, humán erőforrás 
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Mélyszegénységben élők 

Intézkedés címe: Aluliskolázottak felzárkóztató képzése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

 alulképzett munkanélküliek száma, rosszabb elhelyezkedési lehetőségek 

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

Általános: alulképzettség csökkentése  
R: partnerek bevonása, források megteremtése 
K: Felzárkóztató képzések 
H: 8 osztályos általános iskolai végzettség elérése  

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

felmérni, hogy mely osztályok hiányoznak a célcsoportnál 
képzések megszervezése és lebonyolítása 

Résztvevők és 
felelős 

résztvevők: munkaügyi központ, képző intézmény, önkéntesek 
felelős: önkormányzat 

Partnerek civilek, vállalkozók, önkormányzatok, képző intézmény, munkaügyi központ, önkéntesek 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

R: 1-3 év (2016.) 
K: 3-5 év (2018.) 
H: 5-10 év (2023.) 

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

Mutatók: aktív korú lakosság befejezett általános iskolai képzése 
Dokumentáltság: tanügyi dokumentumok 
Forrás: R – bevont partnerek, kidolgozott képzési rendszer 
             K – Célcsoportból jelentkezők száma 
             H – 8 általános iskolai végzettség megszerzése 
Fenntarthatóság: a célcsoport rendszeres szűrése és bevonása szükséges 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

alulmotiváltság a célcsoportnál a beiskolázásra, pénzügyi források hiánya 

Szükséges erőforrások 
információ a képzési lehetőségekről, pénzügyi források megtalálása, humán erőforrás 
megléte 
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Gyermekek 

Intézkedés címe: információs bázis létrehozása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

nincs részletes, igényekre koncentráló felmérés a gyermekek, különösen a halmozottan 
hátrányos gyermekek családi és oktatási helyzetét érintően, amely alapján a további 
célzott intézkedéseket lehet megtenni 

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

Általános: részletes információk gyűjtése a célcsoportról annak érdekében, hogy erre 
épülve további célzott intézkedések megtételére nyíljon lehetőség. 
R: partnerek bevonása, információs csatornák felkutatása, gyűjtendő információ-típusok 
meghatározása 
K: információgyűjtés, elemzés 
H: kiértékelés, visszacsatolás 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Létre kell hozni egy információbázist legalább az alábbi tartalommal: 
szükségletek, igények, problémás területek (családi helyzet, oktatás) 
halmozottan hátrányos gyermekekre vonatkozó további információk 
célzott intézkedésekhez szükséges egyéb információk 

Résztvevők és 
felelős 

önkormányzat, családsegítő intézet, KLIK, járási hivatal gyámhivatala, civil szervezetek 

Partnerek önkormányzat, családsegítő intézet, KLIK, járási hivatal gyámhivatala, civil szervezetek 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

R: 1 év (2014.) 
K: 1-3 év (2016.) 
H: 3-5 év (2018.) 

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

Mutató: adatbázisban szereplő adatok számának alakulása 
Dokumentáltság: adatbázis aktuális és bázisállapota 
Forrás: R – adatbázis-struktúra kiépítése 
             K – adatfeltöltés állapota 
             H – kiértékelés, szöveges elemzések és intézkedési javaslatok 
Fenntarthatóság: folyamatos, visszacsatolás, és adatbázis-frissítés 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

célcsoport bevonása az információk szolgáltatása érdekében 
az információgyűjtés formáinak kiválasztása, személyek kiválasztása 
pénzügyi források 

Szükséges erőforrások HR (kérdezőbiztosok, kiértékelést végzők), pénzügyi források (pályázati, költségvetési) 
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Gyermekek 

Intézkedés címe: 
családoknál a kialakult veszélyeztető tényezők csökkentése, megszüntetése 
 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

súlyos magatartási, beilleszkedési zavarok 

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

Általános: a gyermekek biztonságos családi hátterének elősegítése 
R: partnerek bevonása, intézkedési terv kidolgozása 
K: programok, fórumok szervezése, veszélyhelyzetet jelző figyelő szolgálat, intézményi 
ellátások 
H: az intézkedések révén a veszélyeztető tényezők lehetőség szerinti megelőzése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

családgondozás rendszerének hatékonyabbá tétele 
életvezetési tanácsadás, családsegítés 
gyermekvédelmi szociális ellátások körének bővítése 
gyermekek napközbeni ellátását biztosító szolgáltatások fejlesztése és kapacitásának 
bővítése 
gyermekvédelmi jelzőrendszer hatékony működtetése 
köznevelési intézményrendszer fenntartói változása miatt az önkormányzat szerepének 
átgondolása 

Résztvevők és 
felelős 

önkormányzat, Felelős: Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat,  

Partnerek önkormányzat, civil szervezetek, KLIK 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

R: 1-3 év (2016.) 
K: 3-5 év (2018.) 
H: 5-10 év (2023.) 

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

Mutató: igénybe vett ellátások, programok száma 
Dokumentáltság: intézményi kimutatás 
Forrás: R – intézkedési terv 
             K – szervezett programok, intézményi ellátások 
             H – tudomásra jutott veszélyhelyzetek száma: 
Fenntarthatóság: pénzügyi források rendelkezésre állása esetén folyamatos 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

pénzügyi források, célcsoport bevonása 

Szükséges erőforrások HR, pénzügyi (pályázati) források 

 
 
 
 
 
 
 



 

 78 

Gyermekek 

Intézkedés címe: hátrányos helyzetű gyermekek célzott fejlesztése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A család működését zavaró és akadályozó okok közül a családok anyagi helyzetének 
romlása, család szétesése miatt a nevelés, gondozás, törődés, szeretet hiányából adódó 
veszélyeztetettség megemelkedett 

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

Általános: olyan programok szervezése, amelyek elősegítik a társadalmi beilleszkedést, 
kompetenciák fejlesztését 
R: partnerek bevonása, intézkedési terv kidolgozása 
K: programok, képzések szervezése 
H: eredmények fenntartása 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Szabadidős programok szervezése, biztonságos, kulturált színterek működtetése 
A hátrányos helyzetű gyermekekkel és családjukkal foglalkozó szakemberek 
továbbképzése a hátrányos helyzetű gyermekek nevelését, személyiségfejlesztését, 
illetve a szülők eredményes bevonását segítő ismeretek elsajátítása és a kompetenciák 
fejlesztése érdekében   
Párbeszéd a közoktatásban résztvevő partnerekkel, intézményekkel a gyermekek oktatási 
sikerességének érdekében 

Résztvevők és 
felelős 

önkormányzat, intézmények, civil szervezetek, KLIK 

Partnerek önkormányzat, intézmények, civil szervezetek, KLIK 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

R: 1-3 év (2016.) 
K: 3-5 év (2018.) 
H: 5-10 év (2023.) 

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

Mutató: szervezett programok, képzések 
Dokumentáltság:  
Forrás: R – együttműködési megállapodás, intézkedési terv 
             K – szervezett programok, képzések 
             H – szervezett programok 
Fenntarthatóság: pénzügyi források rendelkezésre állása esetén folyamatos 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

pénzügyi források rendelkezésre állása, célcsoport bevonása 

Szükséges erőforrások HR, pénzügyi (pályázati) források 
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Gyermekek 

Intézkedés címe: ösztöndíj-programok fenntartása és fejlesztése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

a hátrányos helyzetű gyermekek tartós felzárkóztatása az oktatási rendszeren keresztül 
nyújtott többlet-támogatások nélkül nehézségekbe ütközik 

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

Általános: elősegíteni az általános, középfokú és felsőfokú végzettségek sikeres 
megszerzését 
R: partnerek bevonása, intézkedési terv kidolgozása, meglévő ösztöndíj-rendszer 
fenntartása 
K: ösztöndíj-rendszer fejlesztése, lehetőségek összekapcsolása 
H: fenntartó időszak 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

felkutatni az ösztöndíj-rendszerben részt venni kívánó további potenciális partnereket 
meghatározni további ösztöndíj-elemeket, kapcsolódási pontokat 

Résztvevők és 
felelős 

önkormányzat, KLIK, vállalkozások 

Partnerek önkormányzat, KLIK, vállalkozások 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

R: 1-3 év (2016.) 
K: 3-5 év (2018.) 
H: 5-10 év (2023.) 

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

Mutató: ösztöndíj elérhetősége a célcsoportban 
Dokumentáltság: elbírált ösztöndíjpályázatok száma 
Forrás: R – bevont partnerek száma, ösztöndíj pénzügyi keretei 
             K – ösztöndíjra pályázók száma 
             H - ösztöndíjra pályázók száma 
Fenntarthatóság: pénzügyi források rendelkezésre állása esetén folyamatos 
 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

pénzügyi források rendelkezésre állása, partnerek bevonása 

Szükséges erőforrások pénzügyi (pályázati) források 
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Nők 

Intézkedés címe: információs bázis létrehozása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

jelenleg nem áll rendelkezésre részletes, igényekre koncentráló felmérés a nők családi és 
munkaerőpiaci helyzetét érintően, amely alapján a további célzott intézkedéseket lehet 
megtenni 

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

Általános: részletes információk gyűjtése a célcsoportról annak érdekében, hogy erre 
épülve további célzott intézkedések megtételére nyíljon lehetőség. 
R: partnerek bevonása, információs csatornák felkutatása, gyűjtendő információ-típusok 
meghatározása 
K: információgyűjtés, elemzés 
H: kiértékelés, visszacsatolás 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Létre kell hozni egy információbázist legalább az alábbi tartalommal: 
szükségletek, igények, problémás területek 
célzott intézkedésekhez szükséges egyéb információk 

Résztvevők és 
felelős 

önkormányzat, családsegítő intézet, civil szervezetek 

Partnerek önkormányzat, családsegítő intézet, civil szervezetek 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

R: 1 év (2014.) 
K: 1-3 év (2016.) 
H: 3-5 év (2018.) 

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

Mutató: adatbázisban szereplő adatok számának alakulása 
Dokumentáltság: adatbázis aktuális és bázisállapota 
Forrás: R – adatbázis-struktúra kiépítése 
             K – adatfeltöltés állapota 
             H – kiértékelés, szöveges elemzések és intézkedési javaslatok 
Fenntarthatóság: folyamatos, visszacsatolás, és adatbázis-frissítés 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

célcsoport bevonása az információk szolgáltatása érdekében 
az információgyűjtés formáinak kiválasztása, személyek kiválasztása 
pénzügyi források 

Szükséges erőforrások HR (kérdezőbiztosok, kiértékelést végzők), pénzügyi források (pályázati, költségvetési) 
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Nők 

Intézkedés címe: szociális ellátórendszer specifikus fejlesztése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A gyermekét egyedül nevelő, vagy több gyermeket nevelő család esetében a szegénység 
kockázata magas, célzott szociális ellátások hiányosságai 

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

Általános: szociális ellátórendszer célzott reagálása a célcsoport problémáira 
R: partnerek bevonása, intézkedési terv kidolgozása 
K: ellátórendszer felülvizsgálata, programok, fórumok szervezése 
H: eredmények fenntartása, ellenőrzés és felülvizsgálat 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások során célzott támogatások körének 
kialakítása 
az elérhető lehetőségekről tájékoztató fórumok 

Résztvevők és 
felelős 

önkormányzat, családsegítő intézet, civil szervezetek 

Partnerek önkormányzat, családsegítő intézet, civil szervezetek 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

R: 1-3 év (2016.) 
K: 3-5 év (2018.) 
H: 5-10 év (2023.) 

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

Mutató: bevezetetett szociális ellátási formák 
Dokumentáltság: helyi rendeletek, együttműködési megállapodások 
Forrás: R – intézkedési terv 
             K – rendeletek, programok, fórumok 
             H – szolgáltatásokat igénybe vevők, intézményi kimutatások 
Fenntarthatóság: pénzügyi források rendelkezésre állása esetén folyamatos 
 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

pénzügyi források rendelkezésre állása 

Szükséges erőforrások HR, pénzügyi (pályázati) források 
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Nők 

Intézkedés címe: munkaerőpiacra való visszatérés támogatása, családbarát munkahelyek kialakítása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

a gyermek születése utáni időkiesés miatt nehéz a munkába állás, a munkahelyek 
előítélete kisgyerekes nőkkel szemben, nőknek nincs információjuk a jogi és egyéb 
lehetőségekről 

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

Általános: visszatérés a munkaerő piacra mérsékli a szegénység kialakulásának 
kockázatát, biztos megélhetést biztosítva 
R: partnerek bevonása, intézkedési területek kidolgozása 
K: együttműködés beindítása a munkahelyekkel, tájékoztató fórumok, intézményi formák 
(gyermekek ellátása) 
H: eredmények fenntartása, gyermekvállalási kedv erősödése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmények működtetése 
tájékoztató programok a nők részére a munkába állással kapcsolatos jogokról 
tájékoztató programok a munkahelyek részére a különböző rugalmas foglalkoztatási 
formákról 
gyermekek napközbeni ellátását biztosító szolgáltatások fejlesztése és kapacitásának 
bővítése 
család-barát munkahelyi megoldások: részmunkaidő, kötetlen munkaidő, távmunka 

Résztvevők és 
felelős 

önkormányzat, munkaügyi központ, családsegítő intézet 

Partnerek önkormányzat, munkaügyi központ, családsegítő intézet 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

R: 1-3 év (2016.) 
K: 3-5 év (2018.) 
H: 5-10 év (2023.) 

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

Mutató: programok száma 
Dokumentáltság: tájékoztató anyagok, résztvevők 
Forrás: R – együttműködési megállapodások 
             K – tájékoztató fórumok 
             H – munkaügyi központhoz fordulók száma 
Fenntarthatóság: tájékoztatók időszakos szervezése 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

partnerek (munkahelyek bevonása), pénzügyi források 

Szükséges erőforrások HR, pénzügyi (pályázati) források 
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Idősek 

Intézkedés címe: információs bázis létrehozása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

jelenleg nem áll rendelkezésre részletes, igényekre koncentráló felmérés az idősek 
életkörülményeire, társadalmi részvételére vonatkozóan, amely alapján a további célzott 
intézkedéseket lehet megtenni 

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

Általános: részletes információk gyűjtése a célcsoportról annak érdekében, hogy erre 
épülve további célzott intézkedések megtételére nyíljon lehetőség. 
R: partnerek bevonása, információs csatornák felkutatása, gyűjtendő információ-típusok 
meghatározása 
K: információgyűjtés, elemzés 
H: kiértékelés, visszacsatolás 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Létre kell hozni egy információbázist legalább az alábbi tartalommal: 
szükségletek, igények, problémás területek 
egészség, biztonság, helyi közéletben való részvétel lehetőségei 
célzott intézkedésekhez szükséges egyéb információk 

Résztvevők és 
felelős 

Felelős: önkormányzat,  
családsegítő intézet, civil szervezetek 

Partnerek önkormányzat, családsegítő intézet, civil szervezetek 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

R: 1 év (2014.) 
K: 1-3 év (2016.) 
H: 3-5 év (2018.) 

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

Mutató: adatbázisban szereplő adatok számának alakulása 
Dokumentáltság: adatbázis aktuális és bázisállapota 
Forrás: R – adatbázis-struktúra kiépítése 
             K – adatfeltöltés állapota 
             H – kiértékelés, szöveges elemzések és intézkedési javaslatok 
Fenntarthatóság: folyamatos, visszacsatolás, és adatbázis-frissítés 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

célcsoport bevonása az információk szolgáltatása érdekében 
az információgyűjtés formáinak kiválasztása, személyek kiválasztása 
pénzügyi források 

Szükséges erőforrások HR (kérdezőbiztosok, kiértékelést végzők), pénzügyi források (pályázati, költségvetési) 

 
 
 

Idősek 

Intézkedés címe: 
Mindennapi életet megalapozó biztonság növelése, szabadidős tevékenység, 
közösségi terek erősítése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

időskorban gyakran válnak bezárkózóvá az emberek, csökkennek a társas interakciók, 
mozgásszegény életmód, közbiztonság sérülékenysége 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és rövid-

Általános: szabadidős és egyéb közösségi tevékenység kereteinek fejlesztése, hozzáférés 
biztosítása és népszerűsítése, közbiztonság 
R: partnerek bevonása, részletes intézkedési terv kidolgozása 
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, közép- és hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

K: szabadidős közösségi tevékenységeket népszerűsítő programok 
H: fenntartás, ellenőrzés 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

egészséges életmód népszerűsítése, szabadidőd tevékenységekre vonatkozó tájékozató 
programok. sportolási lehetőségek feltérképezése 
közösségi terek fejlesztése, népszerűsítése, rendőrség, faluőrség, polgárőrség bevonása 

Résztvevők és 
felelős 

önkormányzat, civil szervezetek, intézmények, rendőrség 

Partnerek önkormányzat, civil szervezetek, intézmények, rendőrség 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

R: 1-3 év (2016.) 
K: 3-5 év (2018.) 
H: 5-10 év (2023.) 

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

Mutató: kampányok, programok, résztvevők száma 
Dokumentáltság: programszervezési dokumentumok 
Forrás: R – bevont partnerek 
             K – szervezett programok száma 
             H – szervezett programok száma 
Fenntarthatóság: pénzügyi források rendelkezésre állása esetén folyamatos 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

célcsoport bevonása, pénzügyi források rendelkezésre állása 

Szükséges erőforrások HR, pénzügyi (pályázati) források 

 
 
 

fogyatékkal élők 

Intézkedés címe: fogyatékkal élőkre vonatkozó információs bázis létrehozása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

jelenleg nem áll rendelkezésre pontos felmérés a fogyatékkal élőkről, ezért nem lehet 
pontos 
elemzést készíteni a fogyatékkal élők helyzetéről, szükségleteiről 

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

Általános: részletes információk gyűjtése a célcsoportról annak érdekében, hogy erre 
épülve további célzott intézkedések megtételére nyíljon lehetőség. 
R: partnerek bevonása, információs csatornák felkutatása, gyűjtendő információ-típusok 
meghatározása 
K: információgyűjtés, elemzés 
H: kiértékelés, visszacsatolás 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Létre kell hozni egy információbázist legalább az alábbi tartalommal: 
fogyatékosok száma, demográfiai jellemzők 
a fogyatékosság foka, típusa 
szükségletek, igények, problémás területek 
célzott intézkedésekhez szükséges egyéb információk 

Résztvevők és 
felelős 

önkormányzat, családsegítő intézet, civil szervezetek 
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Partnerek önkormányzat, családsegítő intézet, civil szervezetek 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

R: 1 év (2014.) 
K: 1-3 év (2016.) 
H: 3-5 év (2018.) 

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

Mutató: adatbázisban szereplő adatok számának alakulása 
Dokumentáltság: adatbázis aktuális és bázisállapota 
Forrás: R – adatbázis-struktúra kiépítése 
             K – adatfeltöltés állapota 
             H – kiértékelés, szöveges elemzések és intézkedési javaslatok 
Fenntarthatóság: folyamatos, visszacsatolás, és adatbázis-frissítés 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

célcsoport bevonása az információk szolgáltatása érdekében 
az információgyűjtés formáinak kiválasztása, személyek kiválasztása 
pénzügyi források 

Szükséges erőforrások HR (kérdezőbiztosok, kiértékelést végzők), pénzügyi források (pályázati, költségvetési) 

 
 
 

fogyatékkal élők 

Intézkedés címe: közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása, akadálymentesítés 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, az 
akadálymentes környezet aránya nem 100 %-os 

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

Általános: a jelenleg még nem akadálymentesített közintézmények 
akadálymentesítésének folytatása (program folytatás, R-K-H azonos cél) 
R: pályázati források felkutatása, tervezés, kivitelezés 
K: pályázati források felkutatása, tervezés, kivitelezés 
H: pályázati források felkutatása, tervezés, kivitelezés 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Fizikai környezetben található akadályok megszüntetése, információs és kommunikációs 
akadályok megszüntetése – közintézmények 
lakókörnyezet akadálymentesítését szolgáló program – opcionális, pályázati lehetőségek 
függvényében 

Résztvevők és 
felelős 

önkormányzat, intézmények, közszolgáltatók 

Partnerek önkormányzat, intézmények, közszolgáltatók 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

R: 1-3 év (2016.) 
K: 3-5 év (2018.) 
H: 5-10 év (2023.) 

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

Mutató: benyújtott akadálymentességi projektek száma, megvalósított projektek száma 
Dokumentáltság: igazoltan benyújtott pályázatot, teljesítés-igazolások, használatbavételi 
engedélyek (opcionális) 
Forrás: R – pályázatok, engedélyes és kiviteli tervek, teljesítés-igazolás, használatbavételi 
engedély 
               K - pályázatok, engedélyes és kiviteli tervek, teljesítés-igazolás, 
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fenntarthatósága használatbavételi engedély 
               H - pályázatok, engedélyes és kiviteli tervek, teljesítés-igazolás, 
használatbavételi engedély 
Fenntarthatóság: megvalósulást követően folyamatosan 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

pályázati források 

Szükséges erőforrások HR, pénzügyi források (pályázati források) 

 
 
 

fogyatékkal élők 

Intézkedés címe: Közösségfejlesztés 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Az elszigetelten élő, fogyatékkal élőnek vagy fogyatékkal élő gyermeket nevelő szülőknek 
vagy fogyatékost ápoló családtagnak kapcsolatteremtésre, önsegítő csoportok 
szervezésére, a fórumokba való bekapcsolódásra kevés lehetősége van 

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

információs és kapcsolatteremtő fórumok erősítése 
R: infokommunikációs csatornák felmérése, partnerek bevonása, pályázati források 
felmérése 
K: közösségfejlesztő fórumok működtetése, képzések 
H: internet-elérés bővítése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

 
Lehetőségek: 
fórumok szervezése 
civil szerveződések támogatása 
 

Résztvevők és 
felelős 

önkormányzat, civil szervezetek 

Partnerek önkormányzat, civil szervezetek 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

R: 1-3 év (2016.) 
K: 3-5 év (2018.) 
H: 5-10 év (2023.) 

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

Mutató: megalakult önsegítő, információs csoportok, online fórumokhoz való hozzáférés 
Dokumentáltság: civil szervezetek jelentése, működő civil csoportok száma, 
internetelérések száma a fogyatékkal élők körében 
Forrás: R – programba bevont partnerek száma 
             K – fórumok száma, hozzáférések száma 
             H – fenntartott eredmények 
Fenntarthatóság: időszakos visszacsatolás szükséges a civil szerveződések fenntartása 
és fejlesztése érdekében 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

cégek bevonása, pénzügyi források 

Szükséges erőforrások HR, pénzügyi források (pályázat) 
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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 felkéri intézményeket, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében 

szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket és évente 

cselekvési ütemterveket készítsenek.  

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az 

ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének 

garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Egyeztető Fórumot hoz létre és működtet.  

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

megvalósuljanak. 

 

A megvalósítás folyamata 

 

Mátraderecske Község Önkormányzata a Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak 

végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Egyeztető Fórumot hoz létre.  

 

A HEP Egyeztető 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 két évenkénti 

felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,  

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

döntésre 

- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 

- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása. 
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Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület 

aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött célok 

megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Egyeztető 

Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az 

Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervet készítenek. 

 

 

 

 
 

 

A HEP Egyeztető Fórum működése: 

 

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

A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 
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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. 
 
 

Monitoring és visszacsatolás 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Egyeztető Fórum ellenőrzi, és 

javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek felelőseinek, 

illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 

 

Nyilvánosság 

 

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 Egyeztető Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a 

személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat 

honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és 

intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a 

hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató 

szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében. 

 

Kötelezettségek és felelősség 

 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a Polgármester felel:  

- Az ő feladata és felelőssége a HEP Egyeztető Fórum létrejöttének szervezése, működésének 

sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Egyeztető Fórum közötti kapcsolat 

biztosítása. 

- Folyamatosan együttműködik a HEP Egyeztető Fórum vezetőjével. 

- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Egyeztető 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.  



 

 90 

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 Egyeztető Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

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

összehangolása, instruálása),  

- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  

- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat 

felelősével közösen 

- a HEP Egyeztető 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.  

 

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 egyeztető Fórum a  
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Intézkedési terv 

 

Intézked
és 

sorszám
a  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A helyzetelemzés 
következtetéseib

en feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése  

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél  

A célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentumok
kal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az 
intézkedés 

felelőse  

Az intézkedés 
megvalósításá
nak határideje  

Az intézkedés 
eredményessé

gét mérő 
indikátor(ok)  

Az intézkedés 
megvalósításá
hoz szükséges 

erőforrások 
(humán, 

pénzügyi, 
technikai)  

Az intézkedés 
eredményeine

k 
fenntarthatós

ága  

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége  

1 

mélyszegénységb
en élőkre 
vonatkozó 
információs bázis 
létrehozása 

nincs részletes, 
igényekre 
koncentráló 
felmérés a 
mélyszegénységb
en élőkről, ezért 
nem lehet pontos 
elemzést készíteni 
a helyzetükről, és 
a segítségnyújtás 
lehetőségeiről  

részletes 
információk 
gyűjtése a 
célcsoportról 

  
Létre kell hozni egy 
információbázist 

önkormányz
at, 
családsegítő 
intézet, civil 
szervezetek 

2018.06.25. 
Létre kell hozni 
egy 
információbázist 

HR 
(kérdezőbiztoso
k, kiértékelést 
végzők), 
pénzügyi 
források 
(pályázati, 
költségvetési 

folyamatos, 
visszacsatolás, 
és adatbázis-
frissítés 

2 

foglalkoztatási és 
karriertervezési 
tanácsadó pont 
(információs pont) 
kialakítása 

a tartós 
munkanélküliek 
száma 

hatékonyabbá tenni 
a foglalkoztatási 
lehetőségekhez 
való hozzáférést 

közmunkaprogra
m 

partnerek bevonása, 
együttműködés 
kereteinek 
kidolgozása - az 
információs pont 
infrastruktúrájának 
kiépítése - pályázati 
források felmérése  

önkormányz
at, 
munkaügyi 
központ, 
vállalkozáso
k 

2018.06.25. 
információs 
pont felállítása 

pénzügyi 
(pályázati) 
forrás 

folyamatos 
aktív részvétel  

3 
Aluliskolázottak 
felzárkóztató 
képzése 

alulképzett 
munkanélküliek 
száma, rosszabb 
elhelyezkedési 
lehetőségek 

alulképzettség 
csökkentése  

  

felmérni, hogy mely 
osztályok 
hiányoznak a 
célcsoportnál 
képzések 
megszervezése és 

önkormányz
at 

2018.06.25. 

aktív korú 
lakosság 
befejezett 
általános iskolai 
képzése 

információ a 
képzési 
lehetőségekről, 
pénzügyi 
források 
megtalálása, 

: a célcsoport 
rendszeres 
szűrése és 
bevonása 
szükséges 
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Intézked
és 

sorszám
a  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A helyzetelemzés 
következtetéseib

en feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése  

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél  

A célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentumok
kal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az 
intézkedés 

felelőse  

Az intézkedés 
megvalósításá
nak határideje  

Az intézkedés 
eredményessé

gét mérő 
indikátor(ok)  

Az intézkedés 
megvalósításá
hoz szükséges 

erőforrások 
(humán, 

pénzügyi, 
technikai)  

Az intézkedés 
eredményeine

k 
fenntarthatós

ága  

lebonyolítása humán 
erőforrás 
megléte 

II. A gyermekek esélyegyenlősége  

1 
információs bázis 
létrehozása 

nincs részletes, 
igényekre 
koncentráló 
felmérés a 
gyermekek, 
különösen a 
halmozottan 
hátrányos 
gyermekek családi 
és oktatási 
helyzetét érintően, 
amely alapján a 
további célzott 
intézkedéseket 
lehet megtenni 

részletes 
információk 
gyűjtése a 
célcsoportról annak 
érdekében, hogy 
erre épülve további 
célzott 
intézkedések 
megtételére nyíljon 
lehetőség. 

  

Létre kell hozni egy 
információbázist 
legalább az alábbi 
tartalommal: 
szükségletek, 
igények, problémás 
területek (családi 
helyzet, oktatás) 
halmozottan 
hátrányos 
gyermekekre 
vonatkozó további 
információk célzott 
intézkedésekhez 
szükséges egyéb 
információk  

önkormányz
at, 
családsegítő 
intézet, 
KLIK, járási 
hivatal 
gyámhivatal
a, civil 
szervezetek 

2018.06.25. 

adatbázisban 
szereplő adatok 
számának 
alakulása 

HR 
(kérdezőbiztoso
k, kiértékelést 
végzők), 
pénzügyi 
források 
(pályázati, 
költségvetési 

folyamatos, 
visszacsatolás, 
és adatbázis-
frissítés 

2 

családoknál a 
kialakult 
veszélyeztető 
tényezők 
csökkentése, 
megszüntetése 

súlyos 
magatartási, 
beilleszkedési 
zavarok 

a gyermekek 
biztonságos családi 
hátterének 
elősegítése 

  

családgondozás 
rendszerének 
hatékonyabbá tétele 
életvezetési 
tanácsadás, 
családsegítés 
gyermekvédelmi 
szociális ellátások 
körének bővítése 
gyermekek 

önkormányz
at, Felelős: 
Gyermekjólé
ti és 
Családsegít
ő Szolgálat 

2018.06.25. 

igénybe vett 
ellátások, 
programok 
száma 

HR, pénzügyi 
(pályázati) 
források 

: pénzügyi 
források 
rendelkezésre 
állása esetén 
folyamatos 
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Intézked
és 

sorszám
a  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A helyzetelemzés 
következtetéseib

en feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése  

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél  

A célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentumok
kal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az 
intézkedés 

felelőse  

Az intézkedés 
megvalósításá
nak határideje  

Az intézkedés 
eredményessé

gét mérő 
indikátor(ok)  

Az intézkedés 
megvalósításá
hoz szükséges 

erőforrások 
(humán, 

pénzügyi, 
technikai)  

Az intézkedés 
eredményeine

k 
fenntarthatós

ága  

napközbeni ellátását 
biztosító 
szolgáltatások 
fejlesztése és 
kapacitásának 
bővítése 
gyermekvédelmi 
jelzőrendszer 
hatékony 
működtetése 
köznevelési 
intézményrendszer 
fenntartói változása 
miatt az 
önkormányzat 
szerepének 
átgondolása  

3 

hátrányos 
helyzetű 
gyermekek célzott 
fejlesztése 

A család 
működését zavaró 
és akadályozó 
okok közül a 
családok anyagi 
helyzetének 
romlása, család 
szétesése miatt a 
nevelés, 
gondozás, 
törődés, szeretet 
hiányából adódó 
veszélyeztetettség 
megemelkedett 

olyan programok 
szervezése, 
amelyek elősegítik 
a társadalmi 
beilleszkedést, 
kompetenciák 
fejlesztését 

  

Szabadidős 
programok 
szervezése, 
biztonságos, 
kulturált színterek 
működtetése A 
hátrányos helyzetű 
gyermekekkel és 
családjukkal 
foglalkozó 
szakemberek 
továbbképzése a 
hátrányos helyzetű 
gyermekek 

önkormányz
at, 
intézmények
, civil 
szervezetek, 
KLIK 

2018.06.26. 
: szervezett 
programok, 
képzések 

HR, pénzügyi 
(pályázati) 
források 

pénzügyi 
források 
rendelkezésre  
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Intézked
és 

sorszám
a  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A helyzetelemzés 
következtetéseib

en feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése  

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél  

A célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentumok
kal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az 
intézkedés 

felelőse  

Az intézkedés 
megvalósításá
nak határideje  

Az intézkedés 
eredményessé

gét mérő 
indikátor(ok)  

Az intézkedés 
megvalósításá
hoz szükséges 

erőforrások 
(humán, 

pénzügyi, 
technikai)  

Az intézkedés 
eredményeine

k 
fenntarthatós

ága  

nevelését, 
személyiségfejleszt
ését, illetve a szülők 
eredményes 
bevonását segítő 
ismeretek 
elsajátítása és a 
kompetenciák 
fejlesztése 
érdekében 
Párbeszéd a 
közoktatásban 
résztvevő 
partnerekkel, 
intézményekkel a 
gyermekek oktatási 
sikerességének 
érdekében  

III. A nők esélyegyenlősége  

1 
információs bázis 
létrehozása 

jelenleg nem áll 
rendelkezésre 
részletes, 
igényekre 
koncentráló 
felmérés a nők 
családi és 
munkaerőpiaci 
helyzetét érintően, 
amely alapján a 
további célzott 

részletes 
információk 
gyűjtése a 
célcsoportról annak 
érdekében, hogy 
erre épülve további 
célzott 
intézkedések 
megtételére nyíljon 
lehetőség. 

  

Létre kell hozni egy 
információbázist 
legalább az alábbi 
tartalommal: 
szükségletek, 
igények, problémás 
területek célzott 
intézkedésekhez 
szükséges egyéb 
információk  

önkormányz
at, 
családsegítő 
intézet, civil 
szervezetek 

2018.06.25. 

adatbázisban 
szereplő adatok 
számának 
alakulása 

HR 
(kérdezőbiztoso
k, kiértékelést 
végzők), 
pénzügyi 
források 
(pályázati, 
költségvetési) 

folyamatos, 
visszacsatolás, 
és adatbázis-
frissítés 
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Intézked
és 

sorszám
a  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A helyzetelemzés 
következtetéseib

en feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése  

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél  

A célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentumok
kal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az 
intézkedés 

felelőse  

Az intézkedés 
megvalósításá
nak határideje  

Az intézkedés 
eredményessé

gét mérő 
indikátor(ok)  

Az intézkedés 
megvalósításá
hoz szükséges 

erőforrások 
(humán, 

pénzügyi, 
technikai)  

Az intézkedés 
eredményeine

k 
fenntarthatós

ága  

intézkedéseket 
lehet megtenni 

2 

szociális 
ellátórendszer 
specifikus 
fejlesztése 

A gyermekét 
egyedül nevelő, 
vagy több 
gyermeket nevelő 
család esetében a 
szegénység 
kockázata magas, 
célzott szociális 
ellátások 
hiányosságai 

önkormányzat, 
családsegítő 
intézet, civil 
szervezetek 

  

Szociális, 
gyermekjóléti 
szolgáltatások, 
ellátások során 
célzott támogatások 
körének kialakítása 
az elérhető 
lehetőségekről 
tájékoztató fórumok  

önkormányz
at, 
családsegítő 
intézet, civil 
szervezetek 

2018.06.25. 
bevezetett 
szociális ellátási 
formák 

HR, pénzügyi 
(pályázati) 
források 

pénzügyi 
források 
rendelkezésre 
állása esetén 
folyamatos 

IV. Az idősek esélyegyenlősége  

1 
információs bázis 
létrehozása 

jelenleg nem áll 
rendelkezésre 
részletes, 
igényekre 
koncentráló 
felmérés az idősek 
életkörülményeire, 
társadalmi 
részvételére 
vonatkozóan, 
amely alapján a 
további célzott 
intézkedéseket 
lehet megtenni 

részletes 
információk 
gyűjtése a 
célcsoportról annak 
érdekében, hogy 
erre épülve további 
célzott 
intézkedések 
megtételére nyíljon 
lehetőség. 

  
Létre kell hozni egy 
információbázist  

önkormányz
at 

  

adatbázisban 
szereplő adatok 
számának 
alakulása 

HR 
(kérdezőbiztoso
k, kiértékelést 
végzők), 
pénzügyi 
források 
(pályázati, 
költségvetési 

folyamatos, 
visszacsatolás, 
és adatbázis-
frissítés 

2 
Mindennapi életet 
megalapozó 
biztonság 

időskorban 
gyakran válnak 
bezárkózóvá az 

szabadidős és 
egyéb közösségi 
tevékenység 

  
egészséges 
életmód 
népszerűsítése, 

önkormányz
at, civil 
szervezetek, 

2018.06.25. 
kampányok, 
programok, 
résztvevők 

HR, pénzügyi 
(pályázati) 
források 

pénzügyi 
források 
rendelkezésre 
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Intézked
és 

sorszám
a  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A helyzetelemzés 
következtetéseib

en feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése  

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél  

A célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentumok
kal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az 
intézkedés 

felelőse  

Az intézkedés 
megvalósításá
nak határideje  

Az intézkedés 
eredményessé

gét mérő 
indikátor(ok)  

Az intézkedés 
megvalósításá
hoz szükséges 

erőforrások 
(humán, 

pénzügyi, 
technikai)  

Az intézkedés 
eredményeine

k 
fenntarthatós

ága  

növelése, 
szabadidős 
tevékenység, 
közösségi terek 
erősítése 

emberek, 
csökkennek a 
társas interakciók, 
mozgásszegény 
életmód, 
közbiztonság 
sérülékenysége 

kereteinek 
fejlesztése, 
hozzáférés 
biztosítása és 
népszerűsítése, 
közbiztonság 

szabadidőd 
tevékenységekre 
vonatkozó 
tájékozató 
programok. 
sportolási 
lehetőségek 
feltérképezése 
közösségi terek 
fejlesztése, 
népszerűsítése, 
rendőrség, 
faluőrség, 
polgárőrség 
bevonása  

intézmények
, rendőrség 

száma állása esetén 
folyamatos 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége  

1 

fogyatékkal élőkre 
vonatkozó 
információs bázis 
létrehozása 

jelenleg nem áll 
rendelkezésre 
pontos felmérés a 
fogyatékkal 
élőkről, ezért nem 
lehet pontos 
elemzést készíteni 
a fogyatékkal élők 
helyzetéről, 
szükségleteiről  

részletes 
információk 
gyűjtése a 
célcsoportról annak 
érdekében, hogy 
erre épülve további 
célzott 
intézkedések 
megtételére nyíljon 
lehetőség. 

  

Létre kell hozni egy 
információbázist 
legalább az alábbi 
tartalommal: 
fogyatékosok 
száma, demográfiai 
jellemzők a 
fogyatékosság foka, 
típusa szükségletek, 
igények, problémás 
területek célzott 
intézkedésekhez 
szükséges egyéb 
információk  

önkormányz
at, 
családsegítő 
intézet, civil 
szervezetek 

2018.06.25. 

adatbázisban 
szereplő adatok 
számának 
alakulása 

HR 
(kérdezőbiztoso
k, kiértékelést 
végzők), 
pénzügyi 
források 
(pályázati, 
költségvetési) 

  



 

 98 

Intézked
és 

sorszám
a  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A helyzetelemzés 
következtetéseib

en feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése  

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél  

A célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentumok
kal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az 
intézkedés 

felelőse  

Az intézkedés 
megvalósításá
nak határideje  

Az intézkedés 
eredményessé

gét mérő 
indikátor(ok)  

Az intézkedés 
megvalósításá
hoz szükséges 

erőforrások 
(humán, 

pénzügyi, 
technikai)  

Az intézkedés 
eredményeine

k 
fenntarthatós

ága  

2 

fogyatékkal élőkre 
vonatkozó 
információs bázis 
létrehozása 

jelenleg nem áll 
rendelkezésre 
pontos felmérés a 
fogyatékkal 
élőkről, ezért nem 
lehet pontos 
elemzést készíteni 
a fogyatékkal élők 
helyzetéről, 
szükségleteiről  

részletes 
információk 
gyűjtése a 
célcsoportról annak 
érdekében, hogy 
erre épülve további 
célzott 
intézkedések 
megtételére nyíljon 
lehetőség. 

  

Létre kell hozni egy 
információbázist 
legalább az alábbi 
tartalommal: 
fogyatékosok 
száma, demográfiai 
jellemzők a 
fogyatékosság foka, 
típusa szükségletek, 
igények, problémás 
területek célzott 
intézkedésekhez 
szükséges egyéb 
információk  

önkormányz
at, 
családsegítő 
intézet, civil 
szervezetek 

2018.06.25. 

adatbázisban 
szereplő adatok 
számának 
alakulása 

HR 
(kérdezőbiztoso
k, kiértékelést 
végzők), 
pénzügyi 
források 
(pályázati, 
költségvetési) 

  

3 

közszolgáltatások
hoz való egyenlő 
hozzáférés 
biztosítása, 
akadálymentesíté
s 

Közszolgáltatások
hoz, kulturális és 
sportprogramokho
z való hozzáférés 
lehetőségei, az 
akadálymentes 
környezet aránya 
nem 100 %-os 

a jelenleg még nem 
akadálymentesített 
közintézmények 
akadálymentesítésé
nek folytatása ( 

  

Fizikai környezetben 
található akadályok 
megszüntetése, 
információs és 
kommunikációs 
akadályok 
megszüntetése – 
közintézmények 
lakókörnyezet 
akadálymentesítésé
t szolgáló program – 
opcionális, pályázati 
lehetőségek 
függvényében  

önkormányz
at, 
intézmények
, 
közszolgáltat
ók 

2018.06.25. 

benyújtott 
akadálymentess
égi projektek 
száma, 
megvalósított 
projektek száma 

HR, pénzügyi 
források 
(pályázati 
források) 

megvalósulást 
követően 
folyamatosan 
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Kivonat
Mátraderecske Közsógi Önkorm ányzat Képviselőtestületének

2013. június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvébőt

Mátraderecske Köz§éei Önkormánvzat Képviselőtestületének
49 l 2013. NI.25.| határozata
Mátraderecske Község Önkormrányzatának Képviselőtestiilete az egyenlő bránrásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdíásaről szóló 2003. évi C)O(V, törvény 31. § (1) bekezdése alapjart
a határozat mellékletében meghatározott és az előteqesáés szerinti viáltozatlan tartalommal
Helyi Esélyegyenlőségi Programot fogad el.
Felelős a végrehajtásáért: polgármester és jegyző.
Hattáridő : értelem szerint, illetve folyamatos.

Forgó Gábor sk
polgármester
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Mátraderecskeo 2013. július 31.
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