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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, Monostorpályi 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 
 

Monostorpályi és a szomszédos Hosszúpályi eredettörténete közös tőről fakad. Írásos emlékben 

először 1219-bne szerepel a falu, ’Pauli de Nyr’ néven, mivel Bihar megyének ezt a részét Nyírnek 

vagy nyíri kerületnek nevezték. A Monostorpályi név kialakulásához egy történet kapcsolódik. A 

hagyomány szerint, egykor ezen a helyen a Paulinus barátoknak volt itt kolostoruk. így a kolostor 

rövidített latin nevéből – Monostorium Pauli – ered a falu neve. 

Monostorpályi, Hajdú-Bihar megyében, Debrecennel határos, a megyeszékhelytől délkeleti 

irányban 20 km távolságra fekszik. Közigazgatási területe 4444 ha, lakosainak száma 2245 fő. A 

lakosság elöregedő, a 60 év felettiek aránya 21,5 %. Átlagosan 2,345 fő lakik egy lakásban, az 

egyedül élők száma 193 fővel jelentős. Egy állandó lakosra jutó SZJA 60178 Ft, ami a kistérségi 

átlaggal egyezik, a régiós átlagnak csupán 57%-a, az országos átlagnak (167816,-Ft) pedig kevesebb 

mint 36%-a. 

 

 

Értékeink, küldetésünk 
 

Monostorpályi község önkormányzatának küldetése: a község múltjának, történelmi és természeti 

értékeinek megőrizése fontos feladat. A változások következtében is az utókor számára 

maradandót alkotni és hátrahagyni szintén lényeges küldetés. A helyi lakosok igényének, 

gazdasági, társadalmi és környezeti adottságainak megfelelni. A telepűlés fejlődésének elősegítése, 

minél teljesebb mértékben kihasználva a különböző forrásokat felkutatva cselekedni. A település 

gazdasági t, szokásokat és értékeket, valamint figyelembe venni az esélyegyenlőségi 

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

Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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szempontokat, amelyek áthatják a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását a település életének 

alakítása során. Monostorpályi községben az önkormányzaton kívül is mindenki részére adott a 

lehetőség arra, hogy a település  közösségének  életét megőrizze, építse  és jobbá tegye. 

 

 

 

Célok 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

 

 

Monostorpályi település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával 

érvényesíteni kívánja: 

az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  

a diszkriminációmentességet,  

szegregációmentességet, 

a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A 

köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik 

az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  
 

 

 

A HEP helyzetelemző részének célja 

 

 

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

nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és 

arányát, valamint helyzetét a településen. 

E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 

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

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

területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 

 

A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az 

HEP IT tartalmazza. 

 

 

A HEP IT célja 

 

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 

elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének 

javítása szempontjából. 

További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 

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

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

 

 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 

 Az Alaptörvény szellemisége szerint minden embernek veleszületett joga van az élethez és 

az emberi méltósághoz, amelyektől senkit sem lehet önkényesen megfosztani, a Magyar 

Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve az 

állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, 

politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési és 

egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül. 

 A Magyar Köztársaság az emberek fenti rendelkezések szerinti bármilyen hátrányos 

megkülönböztetését törvényei által szigorúan büntetni rendeli, ugyanakkor a 

jogegyenlőség megvalósulását az esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését célzó 

intézkedésekkel is segíti. A Magyar Köztársaság tehát már az Alkotmányban deklarálta, 

hogy az esélyegyenlőséget a társadalom számára fontos értéknek tekinti. Segíti elérni azt a 

célt, hogy megkülönböztetés nélkül mindenkinek esélye legyen a munkavállalásra, a jó 
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minőségű szolgáltatások elérésére, függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy 

fogyatékkal élő, milyen a származása vagy az anyai helyzete. 

 Az egyenlő bánásmód elvének betartása az Európai Unió és a hazai társadalom elvárása is. 

Az Országgyűlés kinyilvánította, hogy az esélyegyenlőség előmozdítása elsősorban állami 

feladat. 

 Az Alaptörvény, valamint a Magyar Köztársaság nemzetközi kötelezettségeire, továbbá az 

európai közösségi jog vívmányaira tekintettel az Országgyűlés megalkotta az egyenlő 

bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló, módosított 2003. évi CXXV. 

törvényt. Az Országgyűlés, az Alaptörvény rendelkezéseihez igazodva, e törvényben is 

elismerte minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen és 

hatékony jogvédelmet biztosítson a hátrányos megkülönbözetést elszenvedők számára. 

 A törvény célja, hogy az élet az élet valamennyi területén megelőzze a hátrányos 

megkülönböztetést és elősegítse az egyes társadalmi csoportok tagjainak esélyegyenlőségét, 

az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítését.  

 A 2003. évi CXXV. törvény 63. §. (5) bekezdése értelmében a települési Önkormányzat helyi 

esélyegyenlőségi programot fogadtat el, amelyben elemzi a településen élő hátrányos 

helyzetű csoportok helyzetének alakulását, és meghatározza az e csoportok 

esélyegyenlőségét elősegítő célokat, kiemelt figyelmet fordítva a lakhatásra, oktatásra, 

egészségügyre, foglalkoztatásra, valamint a szociális helyzetre. A helyi esélyegyenlőségi 

program tartalmazza a célok megvalósításának forrásigényét és végrehajtásuk tervezett 

ütemét is. 

 Fentiek figyelembe vételével Monostorpályi Község Önkormányzata a társadalmi 

esélyegyenlőtlenségek csökkentése érdekében megfogalmazta Esélyegyenlőségi 

Programját. 

 

 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 

koncepciókkal, programokkal 

 

Költségvetési koncepció – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § értelmében A 

jegyző, által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester 

november 30-áig - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében 

legkésőbb december 15-éig - benyújtja a képviselő-testületnek, melyet a testület rendelet 

formájában hagy jóvá. 

 

Gazdasági program - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

116. §-a értelmében a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági 

programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. 

 

Köznevelés-fejlesztési terv – A helyi önkormányzati feladat-ellátási rendszerben minden községi, 

városi, fővárosi kerületi önkormányzatnak feladata, kötelezettsége volt, hogy gondoskodjék a 

településen élők részére arról, hogy az óvodai nevelés és az általános iskolai nevelés és oktatás a 

rendelkezésükre álljon anélkül, hogy annak igénybevétele a szülők, illetve gyermekeik részére 

aránytalan teherrel járna. A köznevelésről szóló törvény alapján az állam gondoskodási 
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kötelezettsége – az óvodai nevelés kivételével – megfogalmazódik. Már nem a kormányhivatalok 

készítik el a feladat-ellátási intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési tervet, hanem 

az oktatásért felelős miniszter. Az oktatásért felelős miniszter az Oktatási Hivatal előterjesztése 

alapján a kormányhivatalok közreműködésével és a helyi önkormányzatok véleményének 

kikérésével és közreműködésével készíti el megyei szintű bontásban az intézményhálózat-

működtetési és köznevelési-fejlesztési tervet. A települési önkormányzat kötelezettsége, hogy 

beszerezze a településen működő köznevelési intézmények nevelőtestületei, alkalmazotti 

közösségei, a szülői és diákszervezetei véleményét. Az oktatási hivatal s feladata az is, hogy a 

köznevelés-fejlesztési terv elkészítésekor a nemzetiséget érintő kérdésekben beszerezze az érintett 

települési, területi és országos nemzetiségi önkormányzatok egyetértését (Mnkt. 24. §) 

 

 

Településrendezési terv – Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény (továbbiakban 1997. évi LXXVIII. tv.) 6. §-a alapján a települési önkormányzat – a 

fővárosban a fővárosi és a kerületi önkormányzatok a külön jogszabályban meghatározott 

hatáskörük szerint – a településrendezési feladatukat a helyi építési szabályzat, valamint a 

településrendezési tervek elkészíttetésével és azok elfogadásával látják el. 
 

 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

Monostorpályi Község Önkormányzata az alábbi térségi, társulásokkal  van érdekeltségi 

kapcsolatban: 

- Derecske –Létavértes  Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása 

- Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

- LÉT.A.MED Létavértesi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó és Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen  

Működő       

  Részvénytársaság 

- HOMOBA Hosszúpályi-Monostorpályi-Hajdúbagos települések közös szennyvízelvezetéssel 

kapcsolatos  

  társulás 

- DAÖTT Debreceni Agglomerációs Önkormányzatok Terület és Településfejlesztési Társulása 

- DAHUT Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás 

- Erdőspuszták Önkormányzat településeinek Társulása 

- TORMAÚT Turisztikai Egyesület 

 

A felsorolt társulások szinte mindegyikére el lehet mondani, hogy a helyi esélyegyenlőségi 

programhoz kapcsolódóan   - az által hogy az önkormányzat csatlakozott a társulatokhoz – a 

település lakosságának szinte minden korosztálya, és célcsoportja is érintve van.  Az érintettség az 

egyesületeken, társulásokon keresztül pályázati lehetőségek igénybevételével,  a település 

lakosságának minden tagja pozitívan részesül.  

Ilyen pl. a Derecske – Létavértes Kistérségi Többcélú Kistérségi Társulás keretében 

közfoglalkoztatottak foglalkoztatásával.   

A helyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat keretén belül működik. 
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A LÉT.A.Med  Létavértes (10 km)  fogadja a község lakosságát az ott működő szakellátásokon, így 

közelebb hozzájuthat minden lakos az egészségügyi  szakellátáshoz, melyet eddig csak 

Debrecenben (25 km) tudtak igénybe venni. 

A helyi esélyegyenlőségi program kidolgozásánál ezen túlmenően  figyelembe vettük  még  az 

önkormányzat intézményeinek szakmai programjait,  a Klebersberg Intézményfenntartó 

Központhoz átkerült Thuolt István  Általános Iskola, mint tagiskola pedagógia programját is. 

 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából 

releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

Adatgyűjtés főleg a TEIR rendszerből történt.  Felhasználásra kerültek továbbá a helyi szociális 

statisztikák adatai, az önkormányzat  és intézményeinek nyilvántartásai, statisztikái,melyet az 

intézményvezetők készséggel rendelkezésünkre bocsátották,  valamint a rendelkezésre álló 

népszámlálási adatok. Sok olyan táblázat van az 1.sz. mellékletben, ahol nem rendelkezünk 

adatokkal, erre oly módon kerülhet sor, hogy a jövőben igyekszünk ezekre is adatokat nyerni oly 

módon, hogy helyi adatgyűjtést végzünk. Mivel a Helyi Esélyegyenlőségi Programot két évente 

felül kell vizsgálni, remélhetőleg már ezeken a területeken is  adattal fogunk rendelkezni. Ilyen 

terület pl. a fogyatékkal élők  és az idősek  célcsoport. 

 

1/2015 települési támogatásról 

3/2018 2018. évi költségvetési rendelet 

1/2018 Étkezési térítési díjakról szóló rendelet 

4/2018 Szociális ellátásokról szóló rendelet  

8/2015 Hulladékgazdálkodásról szóló rendelet  

10/2018 Zárszámadás rendelet 

8/2018 Belterületi szabályozási terv  

8/2018 Helyi építési szabályzatról rendelet  

12/2015 Parkolóhelyek biztosításáról szóló rendelet módosításáról  

19/2015 tüzifa rendelet  

20/2017 Települési adóról szóló rendelet  

25/2015 Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló rendelet módosítása. 

http://www.monostorpalyi.hu/e107_files/downloads/2015r/1_2015_telepulesi_tamogatasrol.pdf
http://www.monostorpalyi.hu/e107_files/downloads/2015r/2_2015_koltsegvetesi_rendelet%20.pdf
http://www.monostorpalyi.hu/e107_files/downloads/2015r/4_2015_Rendelet_etkezesi_teritesi_dijak.pdf
http://www.monostorpalyi.hu/e107_files/downloads/2015r/5_2015_OR_szoc_ellatasok_szabalyozasarol.pdf
http://www.monostorpalyi.hu/e107_files/downloads/2015r/7_2015_hulladekgazdalkodasrol.pdf
http://www.monostorpalyi.hu/e107_files/downloads/2015r/9_2015_%20zarszamadas_rendelet.pdf
http://www.monostorpalyi.hu/e107_files/downloads/2015r/11_2015%20ÖR_BELTERULETI_SZABALYOZASI_TERV.pdf
http://www.monostorpalyi.hu/e107_files/downloads/2015r/11_2015_Helyi_epitesi_szabalyzatrol_rendelet_modositasa%20.pdf
http://www.monostorpalyi.hu/e107_files/downloads/2015r/12_2015_Parkolohelyek_biztositasarol_rendelet_modositasarol.pdf
http://www.monostorpalyi.hu/e107_files/downloads/2015r/19_2015_tuzifa_rendelet.pdf
http://www.monostorpalyi.hu/e107_files/downloads/2015r/24_telepulesi_ado_rendelet_2015.pdf
http://www.monostorpalyi.hu/e107_files/downloads/2015r/25_rendelet_2015_uzletek_ejszakai_nyitvatartasa.pdf
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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 ebből 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 válsághelyzetekre, a megfelelő ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz 

történő hozzáférés hiányosságaira vezethetők vissza. A mélyszegénység hatása az alapvető 

létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülményekben, az érintettek egészségi állapotában is 

jelentkezik. A szegénység szempontjából meghatározó társadalmi jellemző a családok 

gyermekszáma, illetve a gyermekszegénység, valamint a falusi lakókörnyezet (a szegények több 

mint fele községekben él). 

Ez az állapot az érintetteket nagyon gyorsan megbélyegzi és a társadalomból való 

kirekesztettségüket okozza.  

A társadalmi leszakadás meghatározó részben tehát a szegénységgel összefüggő körülményekből 

fakad. A szegregáció mértéke, a társadalmi élet jelentős területeiről való tömeges kizáródás súlyos 

társadalmi probléma.  

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. 

 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 

A  lakosság jövedelmi viszonyairól nem áll rendelkezésünkre valós és megbízható nyilvántartás. A 

rendelkezésünkre álló adatok alapján elsősorban a munkanélküliség és a szociális rászorultság 

elemzését tudjuk elvégezni. Az  országos  jelenlét  - a munkanélküliség - Monostorpályi  települést 

sem kerülte el, a település területi elhelyezkedésének köszönhetően, mivel Monostorpályi is a 

hátrányos helyzetű települések kategóriájába van besorolva. Az, hogy a Monostorpályi 

Önkormányzat a lakosság által be  nem fizetett adókból magas összegű tartozásokat tart nyilván,  

az szűrhető le, hogy a községben élők jövedelmi és vagyoni helyzete az  elszegényedést mutatja.   
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3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 

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

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

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

foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek 

változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az 

elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is. 

 

A munkanélküliség a legkorábban a falvakban alakult ki, és itt vált tartóssá, kezelhetetlenné. A 

községekben nagyobb a tartós munkanélküliség rátája, mint a városokban. Jelentős támogatást 

kapnak a gyermekes családok, a rendszeres gyermekvédelmi és gyermeknevelési alapból. Ez a 

támogatás jelentős mértékben hozzájárul a gyermekek iskoláztatásához és iskolai költségeihez. Az 

alacsony jövedelmű családok mindegyike normatív alapon, a szociális törvényben előírt módon jut 

hozzá a nevelési támogatáshoz.  

 

Több településen szociális válságról beszélnek. Ezekben a falvakban a népesség zöme csak az 

önkormányzattól remél némi "ínségmunkát". A közmunkák és közhasznú munkák nem hoznak 

megoldást, csak felszíni kezelést jelentenek. A munka hiánya ezekben a térségekben óriási, és 

lassan kezelhetetlen. Hiszen lassan felnő egy generáció, amely még nem látta munkába járni a 

szüleit, csak segélyért sorba állni. 

 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

 

év  

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

nő férfi összesen nő férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2013 756 733 1489 90 11,9% 80 10,9% 170 11,4% 

2014 755 728 1483 41 5,4% 49 6,7% 90 6% 

2015 745 721 1466 44 5,9% 48 6,6% 92 6,2% 

2016 747 727 1474 33 4,4% 34 4,6% 67 4,5% 

 

 

Az aktív korú lakónépesség számához viszonyítva 2010-től folyamatosan csökken a nyilvántartott 

álláskeresők száma.  
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b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

 

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 

2012 168 9 5 

na. 

10 752 202 13 382 542 na. na. 

2013 186 9 5 

na. 

11 754 329 9 178 520 na. na. 

2014 172 8 5 

na. 

9 074 450 10 376 140 na. na. 

2015 189 9 5 

na. 

12 047 387 6 694 837 na. na. 

2016 187 9 5 

na. 

10 752 202 13 382 542 na. na. 

Forrás: TEIR, T-Star, önkormányzat adatai       

 

2008 évhez képest 2012-re közel kétszeresére nőtt a településen regisztrált vállalkozások száma, 

viszont azóta folyamatos stagnálás figyelhető meg. Arra vonatkozóan, hogy ezek a vállalkozások 

milyen arányban foglalkoztatnak alacsony végzettségű embereket nem rendelkezünk adattal. Azt 

azonban általánosságban is el lehet mondani, hogy egyre nehezebb az alacsony iskolai 

végzettségűek foglalkoztatása, mivel az elmúlt rendszerben még működő nagyobb vállalatok 

betanított munkásként foglalkoztatták az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező személyeket. 

Ezen vállalatok megszűnésével az idősebb korosztálynak nőtt meg a  számuk a  munkanélküliek 

körében.  

 

 

c) közfoglalkoztatás 

év 

Közfoglalkozta
tásban 

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 

2016 191 13% 0 0% 

2017 97 8% 0 0% 

2018 55 5% 0 0% 

 

2013-ban a község polgármestere minden pályázati lehetőséget megragadott a foglalkoztatás 

növelése érdekében. Ennek köszönhetően 156 fő foglalkoztatása valósulhatott meg. A 2014. és 

2015. években itt is növekedésről adhatunk számot, mert 180 fő, valamint 198 fő foglalkoztatása  is 

megvalósult nyolc órás közfoglalkoztatás keretében, és bővültek a munkaterületek is, az 

önkormányzat levendula, stevia termesztés mellett császárfát telepített, valamint 50 db. strucc 
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tartásába is belekezdett, munkát biztosítva az eddig munkanélküliek részére. Köszönhetően a 

térségi munkaerő piaci pályázatoknak, és a vállalkozások évenkénti fluktuációjának, évről évre 

több közfoglalkoztatott tud elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Ennek is köszönhető, hogy az 

alkalmazottak létszáma évről évre csökken.  A foglalkoztatás hatására a családok anyagi helyzete 

javult, ami kb. 400 lakos életére gyakorol pozitív hatást.  A jövőben is szeretnénk ezt a tendenciát 

megtartani és minden pályázati lehetőséget kihasználni. Az önkormányzat, valamint a Derecske-

Létavértes Kistérségi társulással közösen az alábbi projektekben alkalmaz közfoglalkoztatás 

keretében munkanélkülieket. 

- kistérségi start program 

- mezőgazdasági 

- téli és egyéb értékteremtő 

- hosszú távú közfoglalkoztatás 

- rövidtávú közfoglalkoztatás 

- biokazán program 

- mezőgazdasági külterületi utak rendbetétele 

 

d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. 

közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási 

területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.) 

 

  
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 

30 min 30 37 min 0 0 0 1 h 

Megye-
székhely 

30 min 30 37 min 0 0 0 1 h 

Főváros 2,5 h 9 5,5 h 0 0 0 25,5 h 

Forrás: helyi autóbusz társaság, MÁV, önkormányzat 
adatai     

 

A foglalkoztatás szempontjából legnagyobb vonzással a 25 km-re fekvő Debrecen, mint 

megyeszékhely, bír. Elérhetőség szempontjából megfelelőnek mondható mind gépkocsival, mind 

tömegközlekedési eszközzel (autóbusz). A vasútállomás ma már csak emlékként jelzi, hogy 

évekkel ezelőtt szinte dupla annyian közlekedtek vonattal, mint busszal. 

 

Kerékpárút sem a környező településekre, sem a megyeszékhelyre nem vezet. 

 

Legnagyobb munkaadó jelenleg az önkormányzat és intézményei, valamint az önkormányzati 

közfoglalkoztatás. A községben lévő helyi üzleteket általában magánvállalkozók üzemeltetik, akik 

kis létszámban ugyan, de a helyi lakosok körében biztosítanak munkalehetőséget. 
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e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő 

programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 

 

  
van/nincs Felsorolás 

fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő 
programok a településen 

nincs - 

fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő 
programok a vonzásközpontban 

nincs - 

az oktatásból a munkaerőpiacra való 
átmenetet megkönnyítő programok a 
településen 

van Diákfoglalkoztatás 

az oktatásból a munkaerőpiacra való 
átmenetet megkönnyítő programok a 
vonzásközpontban 

nincs - 

Forrás: helyi adatgyűjtés   
 

A helyi Önkormányzat lehetőségeihez mérten amennyi diákot csak tud gyakorlati képzésekben 

alkalmaz. Az intézmények által kínált szakterületekbe való bepillantással talán könnyebb lehet az 

oktatásból a munkaerőpiacra való kikerülés.  A nyári diákfoglalkoztatás minden évben 

megvalósult, egyre több diák él ezzel a lehetőséggel, az önkormányzat pedig a Munkaügyi 

Központ által biztosított létszámot teljes egészében igénybe veszi ez által. 

 

f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. 

felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási 

programok) 

 

  
van/nincs Felsorolás 

felnőttképző programok a településen nincs - 

felnőttképző programok a 
vonzásközpontban 

nincs - 

egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások a 
településen 

nincs - 

egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások a 
vonzásközpontban 

Van 
Munkaügyi Központ által indított 
képzéseken való részvétellel 

Helyi foglalkoztatási programok a 
településen 

Van Közfoglalkoztatás 

Helyi foglalkoztatási programok a 
vonzásközpontban 

Van 
Munkaügyi Központ által kiírt 
pályázatban való részvétellel 

Forrás: helyi adatgyűjtés   
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Az Önkormányzat helyben szokásos módon és helyen folyamatosan közzé teszi a legfrissebb 

Munkaügyi Központ által indított képzések listáját. Sok olyan OKJ-s képzésre volt  és van 

lehetőség melyre reményeink szerint többen is jelentkeztek, ezáltal azon fiataloknak akik 

kikerültek az iskolapadból,  vagy képzés hiányában szenvedők, újra lehetőség nyílt 

továbbképzésre iskolarendszer keretében. 

 

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben 

történő foglalkoztatása 

 
 

év mélyszegénységben élők Romák/cigányok 

2013 na. 0 

2014 na. 0 

2015 na. 0 

2016 na. 0 

2017 na. 0 

Forrás: helyi adatgyűjtés  
 

A mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben 

történő foglalkoztatásáról nem rendelkezünk adattal. 

 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

A foglalkoztatás területén tapasztalható hátrányos megkülönböztetésről nem rendelkezünk 

adattal, és erre vonatkozóan sem folyt jogi eljárás településünkön. 

 

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

kapcsolódó támogatások 

 

Az Szt. 25. §-a és 47. §-a alapján a szociálisan rászoruló személyek részére a következő pénzbeli és 

természetbeni ellátási formák adhatók:  

 

Pénzbeli ellátások: időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres 

szociális segély, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély.  
 

Egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni 

szociális ellátás formájában is nyújthatók, így lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési 

segély, rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  
 

Természetbeni ellátás továbbá a köztemetés, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való 

jogosultság, adósságkezelési-szolgáltatás.  

 

Fenti ellátási formák célja, hogy a különböző problémák miatt veszélyhelyzetbe kerülő személyek, 

családok vonatkozásában hozzájáruljon a helyzet megoldásához, az azt kiváltó okok 

felszámolásához. A fent felsorolt támogatási formák közül a lakásfenntartási támogatás, a 
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foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres szociális segély, mivel ezek fordulnak elő 

leggyakrabban településünkön. 

A szociális rendelet módosításából adódó ellátások – hatáskörök változása miatt. – bővebben. 
 

Az álláskeresési segélyben részesülők száma alacsonynak tekinthető a településen, és 

viszonylagosan állandó: 
 

év 
15-64 év közötti 

lakónépesség 
száma 

segélyben részesülők fő segélyben részesülők % 

2008 1548 41 2,6% 

2009 1419 43 3,0% 

2010 1531 77 5,0% 

2011 1515 45 3,0% 

2012 1491 150 10,1% 

2013 1489 0 0% 

2014 1483 0 0% 

2015 1466 4 0,3% 

2016 1474 20 1,3% 

2017 1481 55 3,7% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 

 

A országos tendenciának megfelelően helyben is  fokozatosan nőtt a nyilvántartott álláskeresők 

száma, ezzel párhuzamosan pedig folyamatosan csökkent  a járadékra jogosultak száma. Ez 

köszönhető a tömegesen megszűnő munkahelyek számának, melyből kifolyólag a jogosultsághoz 

szükséges ledolgozott napok száma nem éri el a szükségest. 
 

év 

nyilvántartott 
álláskeresők száma 
(negyedéves átlag) 

álláskeresési járadékra 
jogosultak  

(negyedéves átlag) 

fő fő % 

2013 90,25 10,25 11,3% 

2014 91,75 24,25 26,4% 

2015 66,5 6,25 9,4% 

2016 101 14,25 14,1% 

2017 76,5 5,5 7,2% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 

E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a 

szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen 

fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és 

hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra 

vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 

 



 17 

 

a) bérlakás-állomány, szociális lakhatás, egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

 

 

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 

2012 956 10 2 0 0 0 26 0 

2013 956 10 2 0 0 0 26 0 

2014 956 10 2 0 0 0 26 0 

2015 956 10 2 0 0 0 26 0 

2016 955 10 2 0 0 0 26 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok 
 

A település lakosai leginkább saját tulajdonú családi házakban élnek. Megfigyelhető, hogy egyre 

több ház áll üresen. A lakók kihalnak, az örökösök a házaknak csak kevés hányadát szeretnék 

megtartani, a többségük értékesíteni szeretné. Ez sok esetben lehetetlen, pedig az ingatlanárak 

alacsonyak. A régóta üresen álló házak némelyike már romos állapotban van, azok értékesítése 

legfeljebb telekáron lehetséges. Az önkormányzat nem rendelkezik bérlakással. 

 

2015. évben már egyre több hatáskör került el támogatásokat illetően az önkormányzatoktól, ezért 

a szociális rendeletet is módosítani kellett. Új támogatási forma került bevezetésre, ilyen többek 

között a települési támogatás is. Erről a támogatásról  a 2015. február 28-án hatályba lépett 1/2015. 

önkormányzati rendelet  alapján kell eljárni, mely  pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 

szól.  

Pénzbeli települési támogatás formái: a.)  az eseti települési támogatás, 

                                                                    aa) települési létfenntartási támogatás, 

                                                                    ab) a rendkívüli települési támogatás,  

                                                                    ac) települési temetési támogatás, valamint a  

                                                              b.) rendszeres települési támogatás a települési lakásfenntartási  

                                                                   támogatás.  

Természetbeni település támogatás a települési közgyógyellátást foglalja magába.   

 

b) lakhatást segítő támogatások 

 

 

év 
lakásfenntartási támogatásban 

részesítettek száma 

adósságcsökkentési 
támogatásban részesülők 

száma 

2012 291 0 

2013 286 0 

2014 287 0 
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2015 292 0 

2016 280 0 

Forrás: önkormányzati adatok 
 

Magas a védendő fogyasztók száma a településen, erről hivatalos statisztikai adat nincs, de a 

szociális ellátásban részesülők zöme él ezzel a lehetőséggel, igy érezhető, hogy a háztartásokban 

emelkedett a lakásfenntartással kapcsolatos rezsiköltségek hátraléka. 

 

Az önkormányzat biztosítja a jogszabályban meghatározott lakásfenntartási támogatást az arra 

jogosultak számára.  

 

c) eladósodottság 

 

év 
Feltárt veszélyeztetett 

lakhatási helyzetek száma 
Hajléktalanok száma 

2013 0 0 

2014 0 0 

2015 0 0 

2016 0 0 

2017 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok 
 

Az eladósodottságra vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésünkre, mint az a fenti táblázatból is 

kitűnik, nem jellemző a településre. Nem működik adósságkezelési tanácsadás. Akkor jut 

tudomásunkra egy-egy eset, amikor a Bírósági Végrehajtótól kapunk kifüggesztésre árverezésre 

itélt lakásokat. 

 

 

d) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, 

minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való 

hozzáférés bemutatása 

 

A külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások közszolgáltatásokhoz, 

közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférésének helyzete nem megoldott, 

bár az Önkormányzat pályázati úton már tett lépéseket eme területek helyzetének javítására.  

Jelenleg az egész településre vonatkozóan a csatornázás megvalósítására van pályázat benyújtva, 

mely remélhetőleg még a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata előtt elkészül a 

településünkön. 

 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 

 

a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése, 

megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való 

hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.) 

 

Telepek, szegregátumok nem azonosíthatók be Monostorpályi Községben. 
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3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdése az önkormányzatok 

számára kötelezően ellátandó feladatként írja elő az egészségügyi alapellátásról való 

gondoskodást. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §-a értelmében a települési 

önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:  

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,  

b) a védőnői ellátásról,  

c) az iskola-egészségügyi ellátásról.  

E fejezetben vizsgáljuk a település lakosságának egészségügyi helyzetét, az ellátáshoz való 

hozzáférést.  

 

 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 

Az egészségügyi ellátás helyben a házi orvosi praxison keresztül valósul meg. A házi orvosi 

szolgálatot a Megyei Egészségbiztosító Pénztár finanszírozza. Az ellátás a lakosságszámtól függő 

fix finanszírozás, amit kiegészít a kártyával bejelentkezett betegek utáni teljesítménydíjazás. 
 
 

A településen a kisgyermekek és iskoláskorú gyermekek a kötelező szűrővizsgálata a védőnő, a 

háziorvos bevonásával rendszeresen megtörténik. A 0-2 éves korú gyermekek évenkénti státusz 

vizsgálata a védőnő, illetve orvos bevonásával, az iskoláskorú gyermekek (2-4-6 évfolyam) 

kötelező szűrővizsgálata védőnő, orvos bevonásával történik. 
 

év 

Felnőttek és gyermekek 
részére tervezett 

háziorvosi szolgálatok 
száma 

Csak felnőttek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgáltatások száma 

házi gyermekorvosok 
által ellátott 

szolgálatok száma 

2013 1 0 0 

2014 1 0 0 

2015 1 0 0 

2016 1 0 0 

2017 1 0 0 

 Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
 

Kórházak száma 50 km-en belül  Berettyóújfalu, Debrecen  

Sürgősségi ellátást nyújtó intézmények 
száma  

2  Berettyóújfalu, Debrecen  

 

Mentőállomás legközelebb Létavértes településen van. Kórház a 25 km-re lévő Debrecenben. A 

szakorvosi ellátást a lakosság a létavértesi valamint a debreceni rendelőintézetekben veheti 

igénybe. 
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b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező 

szűrésekhez) való hozzáférés 

 

Megelőző, illetve szűrő programok helyben is megvalósulnak, ilyenek az évek óta rendszeres 

tüdőszűrő buszban elvégzett kötelező szűrés, a védőnő által szervezett nőgyógyászati szűrés, 

valamint többször ad az önkormányzat helyet a Művelődési Házban szemészeti vizsgálat 

végzésére, melyet bárki igénybe vehet a lakosság köréből.  

 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

 

Fejlesztő és rehabilitációs központ Létavértesen, valamint  a megyeszékhelyen, Debrecenben van. 

 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 

Az Önkormányzat által vezetett helyi Napközi Konyha túlnyomó részben a iskola és óvoda 

gyermekeinek közétkeztetését látja el, így fontos szerepet kap az egészséges táplálkozás. Ennek 

fényében a gyermekek 2 naponta iskola tejet, illetve kakaót kapnak, valamint a HAVITA TÉSZ 

felajánlásából a gyermekek szintét friss gyümölcshöz juthattak. Ebben az évben a Napközi Konyha 

részére a mezőgazdasági start munka keretében zöldség termelésbe kezdett az önkormányzat, 

melyet a jövőben minél nagyobb tételben szeretnénk megvalósítani, hogy olcsóbb nyersanyag 

költséggel változatosabban és egészségesebben oldjuk meg a gyermekek és idősek részére az 

étkeztetést. 

 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

 

A településen 1991 óta folyamatosan tevékenykedik a Monostorpályi Sportegyesület, amely az 

Önkormányzattal közreműködve az év folyamán havi rendszerességgel szervez sport és 

szabadidős programokat a lakosság részére, amelyen általában nagy számban részt vesznek a 

lakosok. Kisgyermek csapattól felnőtt csapatig  

 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

Monostorpályiban a 22 férőhelyes Idősek Otthonában vannak elhelyezve  az idős személyek. A 

Létavértesi Görög Katolikus Egyházközösség Szent Szerafim Szociális Szolgálatától 10 fő gondozó, 

valamint a Baptista Tevékeny Szeretetszolgálat által alkalmazott 6 fő gondozó - tevékenykedik nap 

mint nap a településen. A munkájuknak köszönhetően kb. 150 fő  időskorú, szociálisan rászoruló 

gondozása valósul meg. 

 

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor 

 

A településen nem jellemző 

 

h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az 

egészségügyi ellátórendszer keretein belül 

 

Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot, közgyógyellátás és ápolási díj igénylését az 

önkormányzati hatáskörből a Járási Hivatalok megalakulásával kivették, így ezen jogosultságokat 
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a rászorulók a Polgármesteri Hivatalban helyben igényelheti a Hajdú-Bihar megyei 

Kormányhivatal Derecskei Járási hivatal kihelyezett ügyfélfogadásának  keretében minden hétfői 

napon 8-12 óra között. 

Aktív korúak  rendszeres szociális segély igénylése is  átkerült az önkormányzati hatáskörből 2015. 

január 01-től  a Járási Hivatal hatáskörébe, melyet az ügysegéd ügyfélfogadási idejében, heti egy 

alkalommal – szerdai napon 8-12 óra között  igényelhetik az érintettek ezen jogosultságot.  

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

A település 1990-ben vált önállóvá. Ettől az időponttól kezdve minden képviselő-testület kiemelt 

célja volt, hogy a település lakosságmegtartó erejét növelje, a lakosság szükségleteit kielégítő 

intézményeit működtesse. Ezeknek az erőfeszítéseknek köszönhetően a községben, orvosi rendelő, 

gyógyszertár, óvoda, 8 osztályos általános iskola, konyha, könyvtár, idősek nappali ellátása is 

működik.  

Nagy hangsúlyt fektetett az önkormányzat az önkormányzati tulajdonú épületek felújítására.  Az 

óvoda külső felújítása LEKI erőforrások igénybevételével készülhetett el, de a belső felújításra és 

eszközbeszerzésre is lett pályázat benyújtva, azonban ez forrás hiány miatt elutasításra került. 

A könyvtár helyiséget régi helyéről átköltöztette az Önkormányzat egy másik meglévő épületébe, 

amelyet TIOP pályázat keretében felújított, illetve a könyvtári szolgáltatásokat segítő 

infrastrukturális eszközöket vásárolt. 2016 és 2017 éveben TOP pályázatok keretében a meglévő 

óvoda és konyha épületeket összeépítése, bővítése és technológiai megújulása valósult meg. 

A kulturális műsoroknak helyet adó Művelődési ház felújítását eddig még nem sikerült elvégezni, 

de pályázati források reményében a jövőbeni célok egyikeként szerepel.  2014. évben sikeres 

pályázaton nyerte el az önkormányzat a Művelődési Ház felújításához szükséges forrást, melyből 

teljeskörű felújítás, akadálymentes környezet kialakítása is megvalósult.  A HEP-ben szereplő 

célcsoportokat érintően is rendszeres programok szervezése folyamatosan megvalósult és azok 

folyamatosan bővülnek a község lakosságának igényéhez igazodva. 

KEOP-os pályázati erőforrásokat kihasználva költséghatékonyságot lehetővé tevő napkollektoros 

rendszer került kiépítésre, amely az idősek ellátását végző Gondozási Központot, a könyvtárat és a 

Napközi konyhát látja el használati meleg vízzel. 2013-ban valósult mega fűtéskorszerűsítés a 

Napközi konyha és a könyvtár épületben. Így bio és megújuló energia felhasználásával sikerült 

kiváltani a gáz fűtést, amivel jelentős megtakarítások érhetők el a költségvetésben. 

Monostorpályi Község Önkormányzatának kiemelt célja, hogy a település lakosságmegtartó ereje 

növekedjen. Meglátásunk szerint ehhez feltétlen szükséges, hogy minden olyan intézmény 

megtalálható legyen a településen, ami az itt élő emberek igényeinek kielégítéséhez szükséges, 

továbbá megfelelő szórakozási sportolási lehetőséget biztosít. Ennek fényében teljes körű 

átalakításon esett át az egészségház, amely hatására fogorvosi rendelő is kialakításra került az 

épületben. 

Elsődleges feladat a munkanélküliség kezelése, hisz az elvándorló lakosok szinte minden esetben a 

munkahely hiánya miatt mentek el a településről.  

Ezért kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy minden Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ 

által finanszírozott közmunka programok adta lehetőséget kihasználjunk.   A Hajdú-Bihar megyei 
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Kormányhivatal Munkaügyi Központja által biztosított Start mintaprogramokban minden évben 

több regisztrált munkanélküli és álláskereső részére tudtunk egy éves 8 órás foglalkoztatást 

biztosítani, mely érintette a mélyszegélységben, időskorban élő – nem nyugdíjas 50 év felettieket, 

valamint nők célcsoportjait.  

Támogatja az önkormányzat a vállalkozók letelepedését a településen, bízva abban, hogy ez által is 

új munkahelyek teremtődnek.  Több mint egy évtizede elkezdődő szennyvízberuházás is 

megvalósult a településen 2015. évben, így egy okkal több hogy bizakodhatunk az új munkahelyek 

településünkön való letelepedésében. Folyamatban van az ivóvíz hálózat rekonstrukciója is. 

2013 év folyamán az önkormányzat tulajdonában lévő földek megművelésének köszönhetően a 

gyermek és szociális étkeztetésben a helyben termelt zöldségek biztosították a 

nyersanyagszükséglet 80%-át. 2014-óta folyamatosan egyre több földterületen gazdálkodik az 

önkormányzat. A programoknak köszönhetően sikerült elérni, hogy minden zöldséget - 

gyümölcsöt helyben termeljünk meg, ami szükséges az étkeztetéshez.  

 

Hagyományos rendezvény Monostorpályiban 1990 óta az évente megrendezésre kerülő a Falunap, 

amely az július-augusztusi időszakban kerül megrendezésre. 

A falunapi rendezvények keretében településünk kulturális hagyományainak megőrzésében 

jeleskedő helyi és szomszédos települések csoportjai lépnek fel. 

Minden év őszén megrendezésre kerül a „Lombhullató Fesztivál”, ahol az ősz beköszöntét, az új 

bort és az új kenyeret ünnepeli a község. 

Az országosan meghirdetett akciókban is igyekszünk részt venni. 2011. és 2012. év folyamán a 

lakosság jelentős részét bevonva részt vettünk a TeSzedd akcióban.  

Civil szervezetek aktivitása kimagasló a faluban. Több civil szervezet alakult az utóbbi 10 évben, 

melyek munkájukkal színesebbé teszik a lakosok mindennapját. 

 

A település lakói elsősorban a református és katolikus gyülekezet tagjai, de lehetőség van a hitélet 

gyakorlására más valláshoz tartozónak is.  

 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 

 

Roma nemzetiségi önkormányzat a településen nem működik. 

 

 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

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

Beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A szakma hiánya nehezíti az elhelyezkedést a 

munkaerő-piacon. 

Ösztönzés a tovább tanulásra, szakmaszerzésre 

képző szervek és célzott források bevonásával. 

helyben. Kapcsolattartás képző szervekkel pl: 
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TKKI. 

Az informatikai jártasság hiánya nehezíti a 

közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 

hozzáférést, munkaszerzést. 

Információs társadalomba való integráció 

elősegítése tanfolyamok szervezésével  

A hátrányos helyzet több generáción keresztül 

öröklődik 

Felzárkóztatási és fejlesztési programok 

felkutatása és működtetése, támogatása 

Szabadidő hasznos eltöltésére nincs lehetőség Helyi művelődési ház rendbetétele, közösségi 

munka szervezése 

Magas a munkanélküliek száma és aránya a 

település lakosságához viszonyítva. 

Foglalkoztatás bővítése leginkább a 

közfoglalkoztatásban részt vevők számának 

emelésével. 

 

 

 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 

 

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

megoszlása, demográfiai trendek stb.) 

 

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 

veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más 

hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló 

tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a Gyvt-ben 

meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. 

 

Pénzbeli és természetbeni ellátások: 

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 

b) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 

c) gyermektartásdíj megelőlegezése, 

d) otthonteremtési támogatás, 

e) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, 

f.) halmozottan hátrányos helyzet megállapítása 

 

 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: 

a) gyermekjóléti szolgáltatás, 

b) gyermekek napközbeni ellátása, 

c) gyermekek átmeneti gondozása. 

 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások: 

a) otthont nyújtó ellátás, 
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b) utógondozói ellátás, 

c) területi gyermekvédelmi szakszolgálat.  

 

A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: 

a) védelembe vétel, 

b) családbafogadás, 

c) ideiglenes hatályú elhelyezés, 

d) átmeneti nevelésbe vétel, 

e) tartós nevelésbe vétel,  

f) nevelési felügyelet elrendelése, 

g) utógondozás elrendelése. 

 

 

Monostorpályi településen a Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat gesztorságával közös 

társulás keretében működik a gyermekjóléti szolgálat, melynek jelentős szerepe van a gyermekek 

veszélyeztetettségének felismerésében, és a veszélyeztető helyzet kezelésében és 

megszüntetésében. A gyermekjóléti szolgálat családgondozója nem helyi  lakos, de évek óta látja el 

településünkön családgondozói feladatát, így jól ismeri a település lakóit, azok problémáit, és a 

lakosok elfogadják őt.  

 

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

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

lakhatási helyzete   

 

  
18 év alattiak 

száma a 
népességben 

Védelembe vett 18 
év alattiak száma 

Megszűntetett esetek 
száma a 18 év alatti 

védelembe vettek közül 

Veszélyeztetett kiskorú 
gyermekek száma 

2012 411 6 6 47 

2013 424 9 9 51 

2014 422 3 3 39 

2015 440 7 7 46 

2016 421 5 2 50 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

A  táblázatból látható, hogy a településen az elmúlt években a védelembe vett és veszélyeztetett 

gyermekek száma- ha nem is nagy mértékben, de -  ingadozott.  A védelembe vétel oka legtöbb 

tankötelezettség elmulasztása volt, második helyen szerepel az okok között a szülői elhanyagolás.  

A családon belüli gyermekbántalmazás – mint azt az utóbbi időben egyre gyakrabban lehet hallani 

a médiában  - nem jellemző a településen.  

A gyermekjóléti szolgálat folyamatos segítsége és ellenőrzése hatására nincs szükség a gyermekek 

családból történő kiemelésére.  



 25 

A veszélyeztetettség  a településre beköltözött új családok gyermekeinél fordulnak elő mely az  

esetátadással kerülnek  a gyermekjóléti szolgálathoz,  így növelve a veszélyeztetettségi mutatókat. 

Ez a fajta veszélyeztetettség eddig nem volt tapasztalható a településen. 

 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 

  

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek 
száma 

Ebből 
tartósan 

beteg 
fogyatékos 
gyermekek 

száma 

Kiegészítő 
gyermekvédelmi 

támogatásban 
részesítettek száma  

Ebből tartósan 
beteg 

fogyatékos 
gyermekek 

száma 

Rendkívüli 
gyermekvédelmi 

támogatásban 
részesítettek száma 

2012 200 10 200 0 0 

2013 180 8 180 0 0 

2014 172 9 172 0 0 

2015 142 10 142 0 0 

2016 87 10 87 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma évről-évre nem mutat kiugró 

tendenciát, elsősorban az  ingyenes étkeztetés valamint a tankönyv támogatás igénybevétele miatt 

igénylik a szülők, mely nagy segítséget nyújt a családok számára elsősorban a nagycsaládosoknál 

mutat jelentős összeget a megtakarításnál. Kevés azoknak a száma akik saját jogon – közoktatási 

intézményben nappali tagozaton tanuló - kérik ezt a fajta támogatási formát. 

Ez az ellátási forma a nyugdíjminimumhoz viszonyított egy főre eső havi jövedelem összege és a 

vagyoni helyzet függvényében állapítható meg, nyilvánvaló, hogy a családok anyagi helyzete 

általánosságban rossznak mondható.  

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény a szociálisan rászoruló kiskorúak vagy közoktatási 

intézményben nappali tagozaton tanuló nagykorúak anyagi támogatása. Ennek formái:  

-gyermekétkeztetési normatív kedvezmény,  

-pénzbeli támogatás,  

-külön jogszabály szerinti egyéb kedvezmény. 

 

 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

 

Minden gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerek – óvodás és általános iskolás - igénybe 

veszi az ingyenes iskolai étkeztetést, melyre nagy az odafigyelés az önkormányzat részéről. A 

közétkeztetés feltétele az egészséges nyersanyagból egészséges étkezés, mely a gyermekek 

egészséges fejlődésének legalapvetőbb feltétele. Az önkormányzat igyekszik a konyha 

felszereltségét a jogszabályi előírásoknak megfelelően javítani, korszerűsíteni.  

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 01-től minden óvodás és iskolás korú gyermek 

részére – nem csak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők  részére – biztosítja 

az ingyenes étkezést. 

 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 
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Magyar 
állampolgárságg

al nem 
rendelkező 

óvodások száma 

Ebből 
hátrányos 
helyzetű 

Magyar 
állampolgárságg

al nem 
rendelkező 
általános 

iskolások száma 

Ebből 
hátrányos 
helyzetű 

Magyar 
állampolgársággal 

nem rendelkező, 18 
év alatti 

középiskolások 
száma 

 
Ebből 

hátrányos 
helyzetű 

2012 0 0 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 0 0 

 
 

A táblázatból látható, hogy településünkön magyar állampolgársággal nem rendelkező 

gyermekek nincsenek nyilvántartva,  ezért  ebből hátrányos megkülönböztetés nem mérhető. 

 

 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 

 

A 
településen 
élő 0-6 éves 
gyermekek 

száma 

A településen óvodai 
ellátásban részesülő 

gyermekek száma 

A településen bölcsődei 
ellátásban részesülő 

gyermekek száma 

A településen Biztos Kezdet 
Gyerekház szolgáltatásaiban 
részesülő gyermekek száma 

 Összesen 
Ebből 

szegregátumban 
él 

Összesen 
Ebből 

szegregátumban él 
Összesen 

Ebből 
szegregátumban 

él 

 90 0 12 0 0 0 
Megközelítés, 
elérhetőség 

perc 
 0  0 0 0 

Forrás: Önkormányzati, intézményi adatok 
 

Szegregált, telepszerű lakókörnyezet Monostorpályi településen nincs. 

 

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

gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott 

ellátott, betöltetlen státuszok) 

 

Jelenleg 1 fő védőnő vállalkozás formájában – jelenleg GYES- miatt - helyettes védőnő látja el a 0 

és 6 éves korú gyermekek és a várandós kismamák  gondozását. 

Utolsó adatunk 2016-ban volt, ezek a következők: 

- 0-6 éves korú gyermekek száma: 113fő 

- várandós kismamák száma:          16 fő 
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b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz 

való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

 

Gyermekorvosi ellátás nem működik Monostorpályiban, a háziorvos látja el a gyerekeket, 

felnőtteket egyaránt, valamint az ifjúsági orvosi ellátás keretében a kötelező védőoltásokat is a 

védőnővel közösen naprakészen végzik.  Gyermekorvosi ellátást magán jelleggel a szülők igény 

szerint vesznek igénybe. 

 

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

fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok 

 

A 0-7 éves korú gyermekek speciális ellátási igényei a településen csak részben biztosított. 

Vannak az óvodában is gyerekek, akik szenzomotoros, mozgáskoordinációs problémával 

küzdenek. Őket gyógytornára irányítják, mert speciális terápiát végző szakember nincs.  Ha az 

óvónők tapasztalják a fejlődési elmaradást, legyen az beszéd, a mozgás vagy a kognitív 

képességprofil területén, 5 éves korig irányítják a gyermeket a nevelési tanácsadóba. A 

szűrővizsgálatokat követően elrendelik a fejlesztést, melyet az óvodában, részmunkaidőben 

fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus és logopédus végez a gyerekekkel. 

 

d) gyermekjóléti alapellátás 

 

A gyermekjóléti szolgálat működését a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997.évi XXXI. törvény határozza meg. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséhez, a jólétet biztosító 

családban történő nevelkedéshez. A személyes segítség a gyermekek védelmének rendszerén 

keresztül, a gyermekjóléti szolgáltatások keretén belül biztosított a gyerekek részére.  A törvény 

alapján a gyermekjóléti szolgálat feladata: a családban nevelkedő gyermekek 

veszélyeztetettségének megelőzése, megszűntetése, védelembevétellel kapcsolatos feladatok, 

javaslattétel gyermekvédelmi gondoskodás alkalmazására, családjából kiemelt gyermek saját 

családjába történő visszaillesztése, helyettes szülői hálózat működtetése. Veszélyeztető okok 

esetén a gyermekek gyermekjóléti alapellátásba kerülnek.  

Veszélyeztetettségi okok hátterében leginkább az iskolai hiányzások, családok funkció zavara, 

családi konfliktusok, családban jelentkező devianciák, munkanélküliség, családtagok alacsony 

iskolázottsága miatt alakulnak ki. 

A gyermekjóléti szolgálat rendszeresen tart jelzőrendszeres megbeszélést az óvodai-iskolai 

ifjúságvédelmi felelősökkel, intézményvezetők, önkormányzati gyámügyi feladatokat végző 

munkatárssal együttműködve, ahol a gyermekek helyzetének javítása érdekében tesznek 

lépéseket, megoldásokat. 

 

e) gyermekvédelem 

A védelembe vétel, a családba fogadás, az ideiglenes hatályú elhelyezés, az átmeneti nevelésbe 

vétel, a tartós nevelésbe vétel, a nevelési felügyelet elrendelése, az utógondozás elrendelése 

tartozik a gyermekvédelem címszó alá. Védelembe vételt követően az érintett gyerekek szakellátás 

keretében kerültek elhelyezésre. A gyermekjóléti szolgálat célja, hogy gyámhivatali intézkedéseket 

igénylő esetek a jelzőrendszer együttműködésének szorosabb együttműködésével megoldódjon. 

Monostorpályi településen a védelembe vétel miatt nem kellett nagy számban még eljárni a 

gyermekjóléti szolgálat dolgozóinak, ilyen esetek csak elvétve keletkeznek, szakellátás keretében 
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történő elhelyezésre eddig még nem került sor, helyben megoldásra jutnak együttműködés 

folytán. 

 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatás az anyaotthon, hajléktalanszálló, családok átmeneti 

otthona. Ilyen intézmények helyben a településen nincs, legközelebb Debrecen (kb. 25 km) 

megyeközpontban található.  A DMJV Reménysugár Otthona és a Kenézy Gyula Kórház Szülészeti 

és Nőgyógyászati Osztálya   működtet krízisinkubátor. 

 

g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés 

Minden gyermek részére van  hozzáférést lehetőség a sportolásra,  és a szabadidős tevékenység 

gyakorlására. Már az óvodán belül az óvodás korú gyermekek egészségre nevelése  megvalósul, 

szabadidős programokat szervezünk részérükre.   

 

h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv 

Minden gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek igénybe veszi az ingyenes étkeztetést, 

valamint ingyenes tankönyvtámogatásban részesülnek. Ingyenes nyári gyermekétkeztetésben is 

részt vesz az önkormányzat már harmadik éve, melyet elég nagy számban vesznek igénybe. Ez 

évben pl. 48 gyerek vette igénybe nyáron ezt a fajta ellátást. 

 

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei   

Hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése ne fordult elő, 

ezért eljárást sem kellett ez ügyben lefolytatni. 

j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek 

keretein belül 

A helyi általános  iskolában  és óvodában  az integrációs fejlesztő programban részt vesznek, így 

az érintett gyermekek is kiemelt odafigyelésben részesülnek. A  szociális hátrányok kompenzációja 

több területen meg valósulhat, pld. a kirándulásokon, kulturális rendezvényeken való ingyenes 

részvétellel. Az az IPR keretén belül az  óvodapedagógusok és pedagógusok speciális képzésének 

lehetősége is bővül. 

 

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

közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 

Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló (SNI), 

beilleszkedési, a tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló (BTMN), valamint a 

kiemelten tehetséges gyermek, tanuló. 

 

a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása 

A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermek ellátása az óvoda, és az iskola 

esetében integráltan történik. 

A kiemelt figyelmet igénylő tanulók nevelése a gyermek életkorától és állapotától függően a 

többi gyerekkel integráltan azonos óvodai csoportban, logopédus óraadó biztosításával a szakértői 

véleményben meghatározott óraszámban, a megjelölt fejlesztési feladatok elvégzésével történik. 
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b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó 

gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 

A Derecske-Létavértes Szakszolgálat keretében van lehetőség logopédus, fejlesztőpedagógus és 

pszichológus is segítségéhez  a problémás gyerekeknek. 

 

c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az 

intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs  

Hátrányos megkülönböztetés miatt nem kellett eljárást indítani. 

 

d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában 

mutatkozó eltérések 

Az általános iskolában tanulók között nagyon sok a jó képességű gyerek, valamint nagy számban  

aktívan részt vesznek a helyi táncegyesületben. Tanulmányi versenyeken helyben, területi, megyei 

szinten is jó eredményeket érnek el, melyek az   

iskolai és községi rendezvényen is külön elismerésre kerülnek. Mind az iskola, szülők és nem 

utolsó sorban az önkormányzat is büszke ezekre a díjakra. 

 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

A jogszabályi lehetőségekről az óvodában és az iskolában is felhívják a szülők, gyerekek 

figyelmét, valamint az önkormányzat is a községben elhelyezett 10 db hirdetőn is tájékoztatja a 

lakosságot a szociálisan rászorultak részére lehetséges kedvezményekre. 

 



 30 

 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Magas a hátrányos helyzetű gyermekek 

száma a településen, de számukra nem adott 

minden lehetőség, hogy hozzáférjenek 

bizonyos hátránykompenzáló ellátásokhoz 

Ingyenes tankönyv, ingyenes illetve 

kedvezményes étkeztetés biztosítása az oktatási 

intézményekben célzott pályázati források, 

támogatások bevonásával 

Közép és felsőoktatásban résztvevő HH és 

HHH tanulók nem kapnak támogatás 

tanulmányaikhoz 

Ösztöndíj vagy tehetséggondozó programok 

keresése 

Iskolai, óvodai szünetekben a dolgozó szülők 

nem tudják elhelyezni gyermekeiket 

Táborok szervezése 

Óvodai udvari játékok száma kevés és 

elhasználódott állapotban vannak, kötelező 

tárgyi eszközök cseréje nem megoldott 

Kapcsolódó pályázatok igyelése, célzott 

források bevonása lehetőségek szerint az 

óvodai játékok renoválására 

A köznevelési rendszer átalakításával az 

önkormányzat fenntartó státuszból működtetői 

státuszba került, így más a formális kapcsolata 

az oktatási intézménnyel 

2013. január 1 napjától a köznevelési rendszer 

átalakításából adódóan újra kell gondolni 

azokat a feladatokat, programokat, támogatási 

rendszert, amelyet az önkormányzat mint 

fenntartó biztosított. Az önkormányzat 

hatékonyabb részvétele a támogatásban, 

feladatokban, támogatási rendszer 

újragondolása 

 

 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 

Nők teszik ki a világ népességének felét, ők dolgozzák le az összmunkaidő közel kétharmadát, de 

a világ bevételének alig egytizedéből részesülnek, és a világ javainak csak kevesebb, mint 

egyszázada felett rendelkeznek. 

Egy nőnek átlagosan 54 nappal kell többet dolgoznia ugyanannyi bérért, mint a férfinak. A 

férfiak és a nők közötti bérkülönbség 15%-os, vagyis egy nő 15%-kal keres kevesebbet, mint 

férfitársa. 

Nők és férfiak társadalmi egyenlősége elsősorban azonos jogokra vonatkozik az élet minden 

területén. A diszkrimináció tilalma azt jelenti, hogy neme alapján senkit ne érhessen hátrányos 

megkülönböztetés. Ma az egyenlőség helyett egyre inkább az egyenlő jogok, esélyek és bánásmód 

kifejezéseket használják: rendelkezzen a két nem egyenlő lehetőségekkel a társadalmi és a 

magánéletben, a munkavállalás területén, a képzésben való részvételben, az előmenetelben, a 

politikai döntéshozatalban, a gyereknevelésben, a szolgáltatásokhoz való hozzáférésben. 
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A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 12 §-a rendelkezik a munkaviszonnyal, a 

munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód követelményének  megtartásáról.  A munka 

egyenlő értékének megállapításánál különösen az elvégzett munka természetét, minőségét, 

mennyiségét a munkakörülményeket, a szükséges szakképzettségeket, fizikai vagy szellemi 

erőfeszítést, tapasztalatot, felelősséget, a munkaerő–piaci viszonyokat kell figyelembe venni. 

 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

Településünkön igyekszünk a foglalkoztatás terén egyenlő arányban alkalmazni a nőket és 

férfiakat egyaránt, de a munkakörök meghatározóak lehetnek. Nehéz fizikai munkára ezért csak 

férfiakat lehet alkalmazni. 

 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

A képzési programokban való részvételről nincs adatunk, nyilvántartásunk, de tapasztalat, hogy 

a felajánlott képzést általában elfogadják a nők is,mivel a gyerek nevelés mellett ennek eleget 

tudnak tenni. 

 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

Jelenleg a közhasznú munkavégzés keretében főleg segédmunkás munkakörben lehetett 

alkalmazni munkanélkülieket, igy az alacsony végzettségű nőket is be tudtuk vonni a 

munkavégzésbe. 

 

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

Bérkülönbségből adódó megkülönböztetésre nem került sor, a munkakör lett figyelembe véve és 

azonos bér lett megállapítva. 

 

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

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

munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.) 

 

A nők foglalkoztatásával és munkaerő-piaci reintegrációjával nehezen összeegyeztethető a 

gyermeknevelés. A családi, magánéletbeli feladatok és felelősségek általában egyoldalúan a nőket 

terhelik. A település nem rendelkezik adatokkal a nők családon belüli túlterheltségéről.  

A munka és a gyermekvállalás összehangolása érdekében a családok számára nagy segítséget 

jelent a településen működtetett bölcsődei ellátás. Ennek hiánya a szülőket különösen nehéz 

helyzetbe hozná. Nagyszülői, vagy egyéb segítség híján gyakran megoldhatatlan a munka, utazás 

és gyermekmegőrzés összeegyeztetése. 

A bölcsődei és óvodai férőhelyek száma megfelelő, férőhelyhiány miatt még gyermeket nem 

utasítottak el a helyi óvodában kialakított bölcsődei csoportban. 

 

A Kormányzati döntés alapján lehetőség nyílt a nők GYES melletti munkavégzésére, melyet  

településünkön élő nők is igénybe vesznek, kihasználnak. Ha nem is nagy ezeknek a száma, ezzel 

is csökken a nehéz helyzetben élő családok száma is.  

 
5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

  védőnői álláshelyek száma 
Egy védőnőre jutó gyermekek 

száma 
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2012 1 100 

2013 1 98 

2014 1 96 

2015 1 98 

2016 1 113 

 

Várandós tanácsadást heti rendszerességgel tart a védőnő. A védőnő koordinálja a terhesség 

idejének megfelelő vizsgálatok megtörténtét. A védőnő otthonában is meglátogatja a várandósokat 

és életvezetési-, lakásrendezési tanácsokat ad, hogy megfelelő legyen a csecsemő fogadása. 

 

A 0-6 éves korú gyermekek esetében családlátogatás és tanácsadás során segíti a harmonikus 

szülő-gyermek kapcsolat kialakulását, az egészséges életmód és az egészséges táplálkozás 

gyakorlásához szükséges ismeretek elsajátítását, a gyermeknevelést, a szocializációt. 

 

Az iskolai védőnők fontos feladata 6-16 éves korban, a gyermek fejlődését veszélyeztető tényezők 

időben történő észlelése. A szűrővizsgálatok végzésével, szükség szerinti intézkedéssel, a védőnő 

mindent megtesz  

a gyermek zavartalan fejlődésének biztosítása érdekében. 

 védőnők száma 
0-3 év közötti gyermekek 

száma 
átlagos gyermekszám védőnőnként 

2012 1 45 45 

2013 1 43 43 

2014 1 53 53 

2015 1 56 56 

2016 1 65 65 

 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 

A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a nők ellen elkövetett bűncselekmények között 

egyértelműen a családon belüli erőszak a leggyakoribb halálozási ok. A helyzetet tovább nehezíti, 

hogy a családban, az otthon falai mögött folyó erőszak a privát szféra sérthetetlenségénél fogva 

gyakran láthatatlan, ami az áldozat számára jelentősen megnehezíti a segítségkérést, a környezet 

számára pedig a segítségnyújtást.  

 

Mind a nyugati, mind a magyar adatok azt mutatják, hogy minden ötödik nő él vagy élt valaha 

olyan kapcsolatban, ahol partnere rendszeresen testileg bántalmazta őt. Ezt az adatot tovább 

súlyosbítja, hogy a testi erőszak csak a jéghegy csúcsa. A folyamatos lelki erőszakban élő nők 

száma ennél jóval magasabb.  

Célzottan a nők elleni erőszak, családon belüli erőszak áldozataival foglalkozó ellátás a településen 

nem folyik. A település nem jelezte, hogy a fiatal lányok vagy idősebb hölgyek védelme érdekében 

külön erőfeszítéseket kell tenni. 
 

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

 

Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások helyben nem érhetőek el. A családsegítő 

szolgálattól kérnek segítséget a krízis helyzetben kerülők, illetve a családgondozó az, aki ezt 

leghamarabb észleli. Anyaotthont, átmeneti szállást keres a családgondozó. 

A családok önként kérhetik felvételüket az anyaotthonokba, személyesen, telefonon vagy levélben. 

A jelentkezés oka lehet anyagi probléma (megélhetési nehézségek, rossz lakáskörülmények, 
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albérlet felmondása), konfliktus, családon belüli erőszak, bántalmazás, titkolt terhesség, egyéb. 

Anyaotthon a település közelében nincs, legközelebb Debrecenben, Nyíregyházán található. 

 

Az átmeneti intézményben az egyszülős családok átlagosan 12 hónapig tartózkodhatnak. A 

gondozási időszak alatt a gyermekek teljes körű ellátást kapnak (étkezés, iskoláztatás költsége, 

ruházat, szabadidős tevékenység járulékos költség), a felnőttek szükség szerinti ellátásban 

részesülnek. A gondozottak folyamatos személyi segítséget kapnak annak érdekében, hogy az 

intézményen kívüli életüket minél előbb megkezdhessék.  

A településen krízis helyzet esetén a jelzőrendszer tagjai összeülnek és azonnali segítséget 

dolgoznak ki. 
 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

 
Képviselőtestület 

tagja 

Városi bíróság és 

ítélőtáblák vezetői 
Közgyűlések tagjai 

 Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő 

2012 4 2 0 0 0 0 

2013 4 2 0 0 0 0 

2014 4 2 0 0 0 0 

2015 4 2 0 0 0 0 

2016 4 2 0 0 0 0 

 

A helyi 6 fős Képviselő-testületben 2 fő női képviselő lett megválasztva, akik aktívan részt vesznek 

a munkában. Az önkormányzat intézményeiben általában a nők vannak többségben, óvodában, 

iskolában, idősek otthonában egyaránt. 
 

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

 

A nőket fokozottan érintő társadalmi problémák településünkön nem azonosíthatóak, ezért az 

önkormányzat tervei között nem szerepel ilyen irányú intézkedés. Erre vonatkozóan releváns 

adatállománnyal sem rendelkezik az önkormányzat. 
 

5.8  Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Magas a munkanélküliség aránya a nők 

körében, mely oka sok esetben a munkaerő-

piaci igényekhez nem alkalmazkodó szaktudás 

lehet 

Nők részvételének növelése a foglalkoztatást 

segítő (át) képzési programokban. Családbarát 

munkahelyi intézkedések bevezetése, 

népszerűsítése az önkormányzat 

intézményeiben. A helyben /vonzáskörzetben 

lévő foglalkozást segítő programok 

feltérképezése 

Adathiány a nők gazdaságban és 

esélyegyenlőségben betöltött szerepéről 

Adatbázis létrehozása 

Gyermekvállalás és a munkahely Nők részmunkaidős foglalkoztatásának 
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összeegyeztethetősége komoly probléma a nők 

elhelyezkedése szempontjából a településen 

támogatása (4 órás munkarend) 

 

 

 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

 

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

 

Az emberi jogi kérdések térnyerésével párhuzamosan az esélyegyenlőségi szempontok 

fokozatosan középpontba kerültek, velük együtt az életkor alapú diszkrimináció is. Az Európai 

Unió a tagországok számára fontos esélyegyenlőségi ajánlásokat fogalmaz meg a szakpolitikai 

stratégiák fejlesztésének érdekében. Az európai jogalkotásban az idősebb személyek csak 1987-

ben, illetve 1989-ben szerepeltek először úgy, mint a közösségi cselekvés kedvezményezettjei. Az 

ageizmus az életkor alapú diszkriminációt jelöli. E fogalmat Európában és a világban is főként az 

idősekkel szembeni diszkriminációval összefüggésben használjuk. Habár a társadalom egy jelentős 

csoportját érinti ez a fajta diszkrimináció, mégis alig van jelen a köztudatban. Az időseket az élet 

számos területén éri hátrányos megkülönböztetés Magyarországon.  

 

Legjelentősebb az idősek foglalkoztatásbeli diszkriminációja. Ezen kívül gyakori még az 

egészségügyben és a szociális ellátások, szolgáltatások biztosítása területén elszenvedett 

diszkrimináció. Habár a 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) és a munka törvénykönyve is tiltja az 

életkor alapú diszkriminációt, a magyarországi idősebb korosztály már 45–50 éves kortól nagyobb 

mértékben kitett a foglalkoztatásbeli diszkriminációnak, mint a hasonló korú Uniós 

állampolgárok. A kor alapú megkülönböztetés az új állások betöltésénél, a létszámleépítésnél és az 

elbocsátásoknál is gyakori. 

 

 

  
nyugdíjban, nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő férfiak száma 

nyugdíjban, nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő nők száma 
összes nyugdíjas 

2012 259 390 649 

2013 246 374 620 

2014 235 360 595 

2015 220 347 567 

2016 214 350 564 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

A munkanélküliségi ráta a településen meghaladja az országos átlagot, emelkedés tapasztalható az 

50 év feletti munkanélküliek számában. A magas munkanélküliségi adatok kedvezőtlenek az 

idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának előmozdítására. A munkanélküliek korcsoportonkénti 

megoszlásából is egyértelműen kivehető, hogy az idősebb korosztályokat arányaiban jobban sújtja 

munkanélküliség problematikája. A kormány által bevezetett munkahelyvédelmi program esetleg 
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segíthet az idősebb lakosság elhelyezkedési problémáján, hiszen az 55 év felettieket foglalkozatók 

50%-os társadalombiztosítási járulékcsökkentési kedvezményben részesülnek. 

Jogszabály alapján pedig nyugdíjasok foglalkoztatására nincs lehetősége az önkormányzatnak. 

 

b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának 

lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen) 

Monostorpályi Községben az idősek, nyugdíjasok tanulmányaik folytatására helyben nincs 

lehetőség, foglalkoztatásukat támogató egyéb programok sem állnak rendelkezésükre. 

Minden idős és nyugdíjas korura jellemző, hogy igyekszik saját környezetét rendben tartani, 

kertjében megtermeli saját részére, valamint családja részére is a zöldséget, gyümölcsöt, valamint 

baromfit tartanak, és haszonállatot.  Ezen kívül besegítenek a család részére 

gyermekfelügyeletben, akár igénybe vehetik a GYES-t is, hogy a fiatalok munkát vállalhassanak. 

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

A jogszabályi lehetőségeken túl egyéb hátrányos megkülönböztetés nem lehetséges. 
 

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

 

  
64 év feletti lakosság 

száma 

nappali ellátásban részesülő időskorúak 

száma 

 fő fő % 

2012 381 3 0,78 

2013 375 2 0,53 

2014 395 2 0,50 

2015 399 2 0,50 

2016 408 2 0,49 

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

Az egészségügyi alapellátáshoz való hozzáférés biztosított az idősebb korosztály számára is.  

 

A szociális alapszolgáltatások közül elérhető az étkeztetés és a jelzőrendszeres segítségnyújtás, 

házi segítségnyújtás. A nappali ellátások keretében lehetőség van az időskorúak ellátására.  

A közösségi közlekedéshez való hozzáférés az idősek számára is biztosított. Vasúti közlekedési 

lehetőség nincs. 

 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

Az egészségügyi, szociális, közművelődési és egyéb szolgáltatások az időskorúak részére is 

biztosított. Az önkormányzat és a helyi intézmények vezetői törekednek arra, hogy legyenek 

helyben is kulturális programok. Az Idősek Otthona minden évben színvonalas programmal 

rendezi meg  az Idősek Napját, ahol a környező települések nyugdíjasaival együtt ünnepelnek, 

kölcsönösen fellépnek egymás rendezvényein. A faluszintű rendezvények keretén belül az 

idősekre is nagy figyelmet fordítunk, nemcsak fellépnek, de számukra is érdekes műsorokat, 

színvonalas szolgáltatást nyújt az önkormányzat. 

 

c) idősek informatikai jártassága 

 

 Összes Számítógépet Internetet használni 
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megkérdezett használni tudók 

száma 

tudók száma 

 fő fő % fő % 

2012 10 10 100,00 10 100,00 

2013 20 18 90,00 18 90,00 

2014 20 20 100,00 na 100,00 

2015 20 19 95,00 19 95,00 

2016 20 20 100,00 10 100,00 

 

Általában az idősekről az az általános vélemény, hogy az informatikában nem jártas, de a 

környezetünkben megkérdezettek között meglepően pozitív volt a felmérésünk, mert mind a 10 

idősből mindannyian tudják használni a számítógépet és az internetet. Igaz, hogy a család hatására 

kezdték el a használatot, hogy a távol lévő családtagokkal rendszeres kapcsolatot tarthassanak. Ez 

már napjainkban általános lesz, hogy minél több idős személy – még akik korábban elzárkóztak – 

érdeklődnek iránta. Településünkön a „Segítő kezek” 

 

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

 

Külön az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok településünkön 

nem áll rendelkezésre, de  a falu életében,  önkormányzati rendezvényeken nagy számban vesznek 

részt.  

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Az idősek részvétele a helyi döntéshozatalban 

nem megfelelően biztosított, ezáltal a helyi 

közügyekben való részvétel által nem 

biztosított az egyenlő esélyű hozzáférésük 

Az idősek helyi döntéshozatalba való 

bevonása a HEP Fórum által 

Az idősek már nem tudják megművelni a 

kertjeiket 
Kertek újraművelése 

Kulturális hagyományok elsorvadása 
Helytörténeti emlékek és hagyományok 

összegyűjtése 

50 év felettiek foglalkoztatása nagyon 

alacsony a településen, magas ebben a 

korosztályban a munkanélküliek száma 

 

A közfoglalkoztatásba való nagyobb számú 

bevonása az 50 év felettieknek, a még aktív 

korúak esetében a munkába állásuk segítése 

képzések szervezése által 
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

Az Európai Unióhoz történő csatlakozás egyik feltétele, hogy az állampolgárok – köztük a 

fogyatékossággal élő emberek – számára megteremtődjön az esélyegyenlőség a társadalmi élet 

minden színterén; a fizikai és kulturális környezetben, a lakhatás és közlekedési eszközök 

használata, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkaalkalmak, a kulturális és 

társadalmi élet, valamint a sport és a szórakozás területén is.  

 

Kiemelt prioritásként a minőségi szolgáltatások egyenlő hozzáférésének megteremtése 

fogalmazható meg. A fogyatékossággal élő emberek számára megszervezendő hatékony 

ellátórendszer kialakításához szükség van helyi, kistérségi és regionális szinten szerveződő civil 

szervezetekre, amelyek a klasszikus érdekvédelmi feladatok ellátása mellett aktívan szerepet 

vállalnak az államtól átvállalt közfeladatok megvalósításában, valamint együttműködő partnerei 

kívánnak lenni a területen dolgozó valamennyi állami és nem-állami szereplőnek. A fogyatékos 

emberek és családjaik világszerte a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják, évszázadok 

óta a szociális élet peremére sodródva élnek, boldogulásukat ezernyi tényező hátráltatja. Mint 

általában az esélyegyenlőség területén, a fogyatékosságügyben is a társadalmi szemléletformálás 

az egyik legnagyobb kihívás. Komoly kihívás, és súlyos feladat hárul a döntéshozókra és 

végrehajtókra a társadalom egésze tekintetében: mindenki számára világossá kell tenni, hogy a 

fogyatékos emberek integrációja mindannyiunk feladata, és – bár jelentős anyagi forrásokat emészt 

fel – nem csupán pénz kérdése. Az egyenlő esélyű hozzáférés nemcsak liftek, rámpák, speciális 

táblák vagy éppen hangos térkép alkalmazását jelenti, hanem azt a szemléletet is, amely a 

fogyatékos embert egyenjogúnak és egyenrangúnak tekinti. Ennek egyik igen fontos eszköze az 

esélyegyenlőségi tervek elkészítése és az abban foglaltak végrehajtása is. 

 

Már a gyermekek nevelésénél figyelembe kellene venni, hogy megismerjék, elfogadják a másságot, 

megismerjék a fogyatékos embereket, egyenjogú emberként kezeljék és ne „csodabogárnak” 

nézzék. 

 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 

  
megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásaiban részesülők száma 

egészségkárosodott személyek szociális 

ellátásaiban részesülők száma 

2012 136 0 

2013 121 0 

2014 115 0 

2015 104 0 

2016 95 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

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

közfoglalkoztatás) 

A megváltozott munkaképességűek részére Debrecenben (25 km) és Létavértesen  ( 10 km) van 

lehetőség munkavállalásra a PIREHAB Nonprofit Kft. telephelyein  4 órás munkaidőben. 

 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Hátrányos megkülönböztetésre vonatkozó adattal nem rendelkezik az önkormányzat. 
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c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

 

Helyben a településen a házi segítségnyújtáson kívül más lehetőségről nem áll rendelkezésre adat. 
 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

A fogyatékkal élő személyek számára külön pénzbeli és természetbeli ellátást és kedvezményeket 

az önkormányzat nem nyújt. A törvényben szabályozott ellátásokat vehetik igénybe pl: emelt 

családi pótlék, súlyos mozgáskorlátozottak kedvezménye, fogyatékossági támogatás,melyet a 

Magyar Államkincstár folyósít. 
 

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

való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

Az Idősek Otthona, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,  valamint a Községi Könyvtárban van 

megvalósítva az akadálymentesítés, az önkormányzat terveiben szerepel minden közintézmény 

felújítása a  jogszabályban meghatározott akadálymentesített környezet kialakításával együtt. 

 

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, 

információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek 

akadálymentesítettsége 

Településünkön a fogyatékkal élők részére a kulturális és sport programokhoz való hozzáférés 

csak részben  biztosított, valamint  az infokommunikációs akadálymentesítettség nem megoldott. 

 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

A községben lévő egyéb munkahelyekről nincs adata az önkormányzatnak. Azon vállalkozások, 

akik pályázat útján kapnak lehetőséget a vállalkozások kialakítására, valamint bővítésére, 

felújítására, már az EU-s előírásoknak megfelelően kötelezve vannak az akadálymentesítettség 

teljesítésére. 
 
7.3.2. táblázat – Akadálymentesítés a foglalkozatóknál 

 

Igen/nem 

Lift 

Vak-

vezető 

sáv 

Mozgás-

korláto-

zottak 

részére 

mosdó 

Rám

-pa 

Hango

s 

tájéko

z-tatás 

Indu

k-

ciós 

huro

k 

Tapi

nt-

ható 

infor

-

máci

ó 

Jel-

nyel

vi 

segít

-ség 

Egyéb 

A foglalkoztató neve 

és a foglalkoztatás 

jellege: 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 
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Az önkormányzat tulajdonában lévő járdák, utak, parkok akadálymentesítettsége nem megoldott. 

Több  olyan utca van még a településen, ahol sem szilárd burkolatú út, vagy járda lenne, mely 

megnehezíti az ott lakók, így a fogyatékkal rendelkezők közlekedését is. Az önkormányzat anyagi 

források hiányában ugyan, de tervbe vette a tulajdonában lévő utak, járdák és parkok felújítását, 

melyek már szintén EU-s  előírásoknak megfelelően fognak megvalósulni. 

 

e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális 

közlekedési megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 

 

 Az adott évben a szolgáltatást igénylő fogyatékos 
személyek száma 

 2014 2015 2016 

ápolást, gondozást nyújtó intézmény 0 0 0 

rehabilitációs intézmény 0 0 0 

lakóotthon 0 0 0 

támogatott lakhatás* 0 0 0 

átmeneti ellátást nyújtó fogyatékosok 
gondozóháza 

0 0 0 

 

Fogyatékosok nappali intézetével nem rendelkezik az önkormányzat.  A Hajdú-Bihar Megyei 

Mozgáskorlátozottak Egyesületének területi képviselője heti egy alaklommal  (szerda 10-12 óráig ) 

tart fogadóórát a helyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületében.  A fogyatékkal élők  

részére nincs szervezett szolgáltatás egyénenként és igényenként önállóan oldják meg 

családtagjaik segítségével. Azok a mozgáskorlátozottak, akik rendelkeznek parkolási engedéllyel, 

ezt igyekszenek is kihasználni. 

 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

Minden községi beruházás, felújítás már a fogyatékkal élők  részére is pozitív hatással fog bírni. 

 

 

 

 

 

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Fogyatékkal élők foglalkoztatásának bővítése  

Kapcsolatfelvétel országos szervezetekkel, 

potenciális foglalkoztatók felkeresése, ez által új 

lehetőségek keresése a hátránykompenzáció 

érdekében 

A fogyatékkal élő személyekről nem Adatbázis létrehozása 
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rendelkezünk adatokkal 

A település régen készült közútjai 

járhatatlanok, balesetveszélyesek 

A közutak járdák felújításával a közlekedés 

biztonságosabbá tétele 

A településen fogyatékkal élők nem keresik fel 

a rendezvényeket 

Megszólítani őket, illetve a rendezvényeken 

olyan programokat kialakítani, amit ők is 

élveznének és be tudnának kapcsolódni 

 

 

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

társadalmi felelősségvállalása 

 

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

szervezetek, önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma 

közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.) 

 
 

Partner megnevezése Az együttműködés 
területe 

Érintett 
esélyegyenlőségi 

célcsoportok 

Az együttműködés 
formája 

Monostorpályiért  
Közalapítvány 

komplex komplex programszervezés 
alkalmával rendszeres 

Monostorpályi 
Polgárőr és Kulturális  
Egyesület  

komplex komplex programszervezés 
alkalmával rendszeres 

Monostorpályi 
Sportegyesület  

komplex komplex programszervezés 
alkalmával rendszeres 

Együtt 
Monostorpályiért 
Közhasznú  Egyesület 

komplex Fiatalok, gyerekek programszervezés 
alkalmával rendszeres 

Monostorpályi 
Horgászegyesület  

komplex komplex programszervezés 
alkalmával rendszeres 

Gyermekeink a 
Jövőért Alapítvány 
Monostorpályi  

komplex fiatalok, gyermekek 
komplex 

programszervezés 
alkalmával rendszeres 

Monostorpályi 
Református 
Egyházközség  

komplex komplex programszervezés 
alkalmával rendszeres 

Balassi Ferenc  
Kulturális és 
Közösségteremtő 
Egyesület  

komplex komplex programszervezés 
alkalmával rendszeres 

Monostorpályi 
Oktatási és 
Szabadidős 
Tevékenységek 
Egyesülete 

komplex komplex programszervezés 
alkalmával rendszeres 

 

http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.monostorpalyi.hu%2Fpage.php%3F241&ei=T-RTUrfZF4WJtAaC-oGQBQ&usg=AFQjCNGHjStCRdGlyoZLMzHvELtJX3UVdQ&sig2=eODakLqvrp8vHsNjoZGAPQ&bvm=bv.53760139,d.Yms
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.monostorpalyi.hu%2Fpage.php%3F241&ei=T-RTUrfZF4WJtAaC-oGQBQ&usg=AFQjCNGHjStCRdGlyoZLMzHvELtJX3UVdQ&sig2=eODakLqvrp8vHsNjoZGAPQ&bvm=bv.53760139,d.Yms
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.monostorpalyi.hu%2Fpage.php%3F241&ei=T-RTUrfZF4WJtAaC-oGQBQ&usg=AFQjCNGHjStCRdGlyoZLMzHvELtJX3UVdQ&sig2=eODakLqvrp8vHsNjoZGAPQ&bvm=bv.53760139,d.Yms
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.monostorpalyi.hu%2Fpage.php%3F241&ei=T-RTUrfZF4WJtAaC-oGQBQ&usg=AFQjCNGHjStCRdGlyoZLMzHvELtJX3UVdQ&sig2=eODakLqvrp8vHsNjoZGAPQ&bvm=bv.53760139,d.Yms
https://civilsznev.birosag.hu/CivilSzNev/faces/lekerdezes/szures.xhtml;jsessionid=B2BEDCF975C22C026467D4F4AEB06BFB
https://civilsznev.birosag.hu/CivilSzNev/faces/lekerdezes/szures.xhtml;jsessionid=B2BEDCF975C22C026467D4F4AEB06BFB
https://civilsznev.birosag.hu/CivilSzNev/faces/lekerdezes/szures.xhtml;jsessionid=B2BEDCF975C22C026467D4F4AEB06BFB
https://civilsznev.birosag.hu/CivilSzNev/faces/lekerdezes/szures.xhtml;jsessionid=B2BEDCF975C22C026467D4F4AEB06BFB
https://civilsznev.birosag.hu/CivilSzNev/faces/lekerdezes/szures.xhtml;jsessionid=B2BEDCF975C22C026467D4F4AEB06BFB
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Monostorpályi településen nincs Kisebbségi Önkormányzat, határon tuli testvérközséggel sincs 

együttműködése.  A helyi településekkel nagyon jó kapcsolatot tart az önkormányzat, több olyan 

közös pályázatban vesznek részt, melyet külön-külön egyik település sem pályázhatott volna meg 

nagyságrendjét figyelembe véve. Ilyen pl. a Hosszúpályi – Monostorpályi - Hajdúbagos 

(HOMOBA) településekkel közös szennyvízberuházás, valamint 15 településsel közös buszvárók 

kialakítása.  A Derecske-Létavértes Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása is azért alakult meg, 

hogy a csatlakozó kistelepülések közösen részt vehetnek nagyobb pályázaton. A társulás által 

megpályázott lehetőség keretében már hatodik éve Monostorpályiból  20 fő közfoglalkoztatottat 

alkalmaznak. 

 

 

 

 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

a.)A helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán az  egyéb partnerek 

bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába. 

 

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében 

nyilvános fórumot hívunk össze.  

A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra 

hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének 

mihamarabbi tagjainak kiválasztása és összehívása.  

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program 

megvalósításában elért eredményekről, a település döntéshozóit, tisztségviselőit, az intézményeket 

és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit. 

A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a 

személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat 

honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat 

és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, 

a hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a 

támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében. 

 

b) Az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek 

visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása. 

 

A települési esélyegyenlőségi program készítése az önkormányzat tevőleges bevonásával történt, 

az adattáblák kitöltése alapján létrejött helyzetelemzés alapozta meg .  

Az esélyegyenlőségi tervet a település a helyben szokásos módon közzéteszi, az esetleges 

hozzászólásokat a jegyző összegyűjti, majd az esetleges módosítási javaslatokat a képviselő testület 

elé terjesztik. A képviselő testület dönt a módosítások bevezetéséről. Az esélyegyenlőségi program 
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öt évre készül. Időarányos megvalósítását, illetve a helyzetelemzésben feltártak esetleges 

megváltozását kétévente át kell tekinteni, és a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell 

vizsgálni.  

Az esélyegyenlőségi program előkészítésébe, áttekintésébe, valamint felülvizsgálatába 

esélyegyenlőségi  

szakértőt kell bevonni



A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 

 

1. A HEP IT részletei 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  

rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek 

meghatározása  

rövid címmel 

Romák és /vagy 

mélyszegénységben 

élők 

A szakma hiánya nehezíti az 

elhelyezkedést a munkaerő-piacon. 

Ösztönzés a tovább tanulásra, 

szakmaszerzésre képző szervek és 

célzott források bevonásával. 

helyben. Kapcsolattartás képző 

szervekkel pl: TKKI. 

 

Az informatikai jártasság hiánya 

nehezíti a közszolgáltatásokhoz való 

egyenlő esélyű hozzáférést, 

munkaszerzést. 

Információs társadalomba való 

integráció elősegítése tanfolyamok 

szervezésével (pályázatfigyelés és 

célzott források bevonása ezen a 

területen) 

 

A hátrányos helyzet több generáción 

keresztül öröklődik 

 

 

Felzárkóztatási és fejlesztési 

programok felkutatása és 

működtetése, támogatása 

 
Szabadidő hasznos eltöltésére nincs 

lehetőség 

Helyi művelődési ház rendbetétele, 

közösségi munka szervezése 

 

 

Magas a munkanélküliek száma és 

aránya a település lakosságához 

viszonyítva. 

Foglalkoztatás bővítése leginkább a 

közfoglalkoztatásban részt vevők 

számának emelésével. 
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Gyermekek 

Magas a hátrányos helyzetű 

gyermekek száma településen, de 

számukra nem adott minden 

lehetőség, hogy hozzáférjenek 

bizonyos hátránykompenzáló 

ellátásokhoz 

Ingyenes tankönyv, ingyenes, illetve 

kedvezményes étkeztetés biztosítása 

az oktatási intézményekben célzott 

pályázati források, támogatások 

bevonásával 

 

A közép és-felsőoktatásban részvevő 

HH és HHH tanulók nem kapnak 

támogatást tanulmányaikhoz 

Ösztöndíj vagy tehetséggondozó 

programok keresése 

 

 

Iskolai, óvodai szünetekben a 

dolgozó szülők nem tudják 

elhelyezni gyermekeiket 

Táborok szervezése 

 

Óvodai udvari játékok száma kevés 

és elhasználódott állapotban 

vannak, kötelező tárgyi eszközök 

cseréje nem megoldott 

Kapcsolódó pályázatok  figyelése, 

célzott források bevonása 

lehetőségek szerint az óvodai játékok 

renoválására 

 

A köznevelési rendszer 

átalakításával az önkormányzat 

fenntartó státuszból működtetői 

státuszba került, így más a formális 

kapcsolata az oktatási 

intézményekkel 

2013. január 1 napjától a köznevelési 

rendszer átalakításából adódóan újra 

kell gondolni azokat a feladatokat, 

programokat, támogatási rendszert, 

amelyet az Önkormányzat, mint 

fenntartó biztosított. Az 

önkormányzat hatékonyabb 

részvétele a támogatásban, 

feladatokban, támogatási rendszer  

újragondolása 

Idősek 

Az idősek részvétele a helyi 

döntéshozatalban nem megfelelően 

biztosított, ezáltal a helyi 

közügyekben való részvétel által 

nem biztosított az egyenlő esélyű 

hozzáférésük 

Az idősek helyi döntéshozatalba való 

bevonása a HEP Fórum által 
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Az idősek már nem tudják 

megművelni a kertjeiket 
Kertek újraművelése 

 
Kulturális hagyományok 

elsorvadása 

Helytörténeti emlékek és 

hagyományok összegyűjtése 

 

50 év felettiek foglalkoztatása 

nagyon alacsony a településen, 

magas ebben a korosztályban a 

munkanélküliek száma 

 

A közfoglalkoztatásba való nagyobb 

számú bevonása az 50 év 

felettieknek, a még aktív korúak 

esetében a munkába állásuk segítése 

képzések szervezése által 

 

Nők 

Magas a munkanélküliség aránya a 

nők körében a településen, mely oka 

sok esetben a munkaerő-piaci 

igényekhez nem alkalmazkodó 

szaktudás lehet. 

Nők részvételének növelése a 

foglalkoztatást segítő (át)képzési 

programokban. Családbarát 

munkahelyi intézkedések bevezetése, 

népszerűsítése az önkormányzat 

intézményeiben. A 

helyben/vonzáskörzetben levő 

foglalkozást segítő programok 

feltérképezése. 

 

Adathiány a nők gazdaságban és 

esélyegyenlőségben betöltött 

szerepéről 

Adatbázis létrehozása 

 

Gyermekvállalás és a munkahely 

összeegyeztethetősége komoly 

probléma a nők elhelyezkedése 

szempontjából a településen. 

 

Nők részmunkaidős 

foglalkoztatásának támogatása (4 

órás munkarend) 
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Fogyatékkal élők 
Fogyatékkal élők foglalkoztatásának 

bővítése  

Kapcsolatfelvétel országos 

szervezetekkel, potenciális 

foglalkoztatók felkeresése, ez által új 

lehetőségek keresése a 

hátránykompenzáció érdekében 

 
A fogyatékkal élő személyekről nem 

rendelkezünk adatokkal 
Adatbázis létrehozása 

 
A település régen készült közútjai 

járhatatlanok, balesetveszélyesek 

A közutak járdák felújításával a 

közlekedés biztonságosabbá tétele 

 
A településen fogyatékkal élők nem 

keresik fel a rendezvényeket 

Megszólítani őket, illetve a 

rendezvényeken olyan programokat 

kialakítani, amit ők is élveznének és 

be tudnának kapcsolódni 
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A beavatkozások megvalósítói 

   

Célcsoport 

Következtetésben megjelölt  

beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  

aktorok és partnerek  

– kiemelve a felelőst 

Romák 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

A szakma hiánya nehezíti az 

elhelyezkedést a munkaerő-piacon.  

Az informatikai jártasság hiánya 

nehezíti a közszolgáltatásokhoz való 

egyenlő esélyű hozzáférést, 

munkaszerzést.  

A hátrányos helyzet több generáción 

keresztül öröklődik.   

Szabadidő hasznos eltöltésére nincs 

lehetőség.  

Magas a munkanélküliek száma és 

aránya a település lakosságához 

viszonyítva. 

 

Célcsoport, Önkormányzat, 

Monostorpályiért Közalapítvány, Helyi 

civil szervezetek 

Felelős: polgármester 

Gyermekek 

Magas a hátrányos helyzetű gyermekek 

száma településen, de számukra nem 

adott minden lehetőség, hogy 

hozzáférjenek bizonyos 

hátránykompenzáló ellátásokhoz. A 

közép és-felsőoktatásban részvevő HH 

és HHH tanulók nem kapnak 

támogatást tanulmányaikhoz.  

 Iskolai, óvodai szünetekben a dolgozó 

szülők nem tudják elhelyezni 

gyermekeiket. Óvodai udvari játékok 

száma kevés és elhasználódott 

állapotban vannak, kötelező tárgyi 

eszközök cseréje nem megoldott.  

A köznevelési rendszer átalakításával 

az önkormányzat fenntartó státuszból 

működtetői státuszba került, így más a 

formális kapcsolata az oktatási 

intézményekkel 

Önkormányzat, élelmezésvezető 

Iskola, polgármester 

Felelős: polgármester 

 

Idősek 

Az idősek részvétele a helyi 

döntéshozatalban nem megfelelően 

biztosított, ezáltal a helyi közügyekben 

való részvétel által nem biztosított az 

egyenlő esélyű hozzáférésük. 

 Az idősek már nem tudják 

megművelni a kertjeiket.  

Kulturális hagyományok elsorvadása.  

50 év felettiek foglalkoztatása nagyon 

Önkormányzat, óvoda, iskola, 

önkormányzat, helyi civil szervezetek 

Felelős: polgármester 
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alacsony a településen, magas ebben a 

korosztályban a munkanélküliek 

száma. 

Nők 

Magas a munkanélküliség aránya a nők 

körében a településen, mely oka sok 

esetben a munkaerő-piaci igényekhez 

nem alkalmazkodó szaktudás lehet.  

Adathiány a nők gazdaságban és 

esélyegyenlőségben betöltött 

szerepéről. Gyermekvállalás és a 

munkahely összeegyeztethetősége 

komoly probléma a nők elhelyezkedése 

szempontjából a településen. 

 

Önkormányzat  

Felelős: polgármester 

Fogyatékkal 

élők 

Fogyatékkal élők foglalkoztatásának 

bővítése új gazdasági szereplők 

bevonásával a település 

vonatkozásában.  

A fogyatékkal élő személyekről nem 

rendelkezünk adatokkal.   

A település régen készült közútjai 

járhatatlanok, balesetveszélyesek.  

 A településen fogyatékkal élők nem 

keresik fel a rendezvényeket. 

Önkormányzat, célcsoport tagjai 

Civil szervezetek 

Felelős: polgármester 

Jövőképünk 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a lakosok között nincsenek konfliktusok és minden polgár 

egyenlő. 

Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők részére  lehetőséget tudjunk nyújtani az 

elmaradottság felszámolására. 

Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek egyenlő hozzáférését a fejlődésüket elősegítő szolgáltatások 

iránt. 

Folyamatosan odafigyelünk az idősek elszigetelődésének megakadályozásának és társadalmi 

megbecsülésének erősítésére, egészségvédelmére, kulturális igényeinek lehetséges kielégítésére, az 

őket érintő intézkedésekbe bevonjuk őket. 

Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén elhelyezkedésük, foglalkoztatásuk támogatását a 

hagyományos családi szerepvállalás mellett, és szakképzettségük, megbecsülésük emelését. 

Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők helyzetük megismerésére, problémáik intézményi 

és egyedi kezelésére és a lehető legjobb életfeltételeik kialakításának elősegítésére. 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

Romák és/vagy mélyszegénységben  élők 1. 

Intézkedés címe: Képzések szervezése a romák és mélyszegénységben élők számára 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
A szakma hiánya nehezíti az elhelyezkedést a munkaerő-piacon. 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Szakma tanulása 

R: Munkanélküliek részére képzés indítása: 2019. 12.01. 

K: Munkanélküliek részére képzés indítása: 2020. 09.01. 

H: Munkanélküliek részére képzés indítása: 2021. 09.01. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Képzések felkutatása                                                                                               

Célcsoport megkeresése, tájékoztatása 

Résztvevők és 

felelős 
Célcsoport, Önkormányzat,     Felelős: Polgármester  

Partnerek Célcsoport, Munkaügyi Központ  

Határidő(k) pontokba 

szedve 

R: 2019. 12.01. 

K: 2020. 09.01. 

H: 2021. 09.01 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

R:        A munkanélküliek 50 %-a  jelentkezik a képzésre                                                    

K:        A munkanélküliek 55 %-a  jelentkezik a képzésre                                                 

H:        A munkanélküliek 60 %-a jelentkezik a képzésre                                                 

A képzést sikeresen elvégzők bekerülnek a foglalkoztatási adatbázisba, 

közfoglalkoztatásban vesznek részt.              

Monostorpályi településen a Munkaügyi Központ által indult munkanélküliek 

részére Egészségőr, Mezőgazdasági, valamint Motorfűrészkezelői képzés, 2013. 

december 01-én.  

A képzésre  25-25-25 fő jelentkezett és 2014. március 31-ig sikeres vizsgát is tett. 

Képzést követően mindannyian közfoglalkoztatásban vettek és vesznek  részt .                

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Munkanélküliek részére nem indul megfelelő és elegendő képzés                              

Kockázatok csökkentése: Egyéb képzés keretében való segítségnyújtás         

Szükséges erőforrások 

Humán erőforrás                                                                                                      

Képzési támogatás                                                                                                     

Infrastruktúra                                                                                                              

Pályázati lehetőségek  
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Romák és/vagy mélyszegénységben  élők 2. 

Intézkedés címe: 
Informatikai tanfolyamok  szervezése a romák és mélyszegénységben élők 

számára 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Az informatikai jártasság hiánya nehezíti a közszolgáltatásokhoz való egyenlő 

esélyű hozzáférést, munkaszerzést. 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Számítógép kezelői ismeretek elsajátítása 

R: Munkanélküliek részére képzés indítása: 2019. 12.01. 

K: Munkanélküliek részére képzés indítása: 2020. 09.01. 

H: Munkanélküliek részére képzés indítása: 2021. 09.01. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Képzések felkutatása                                                                                               

Célcsoport megkeresése, tájékoztatása 

Résztvevők és 

felelős 

Célcsoport,Önkormányzat,                                                                                          

Felelős: Polgármester  

Partnerek Célcsoport, Munkaügyi Központ, Általános iskola  

Határidő(k) pontokba 

szedve 

R: 2019. 12.01.                             

K: 2020. 09.01.                             

H: 2021. 09.01                              

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

R:        A munkanélküliek 50 %-a  jelentkezik a képzésre                                                    

K:        A munkanélküliek 55 %-a  jelentkezik a képzésre                                                 

H:        A munkanélküliek 60 %-a jelentkezik a képzésre                                                

A képzésben résztvevők eredménnyel elvégzik a képzést így nagyobb eséllyel 

indulnak a munkalehetőségek felkutatására                                   

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Munkanélküliek részére helyben nem indul megfelelő és elegendő képzés.  Nincs 

érdeklődés a célcsoportnál                                                                                     

Kockázat csökkentése:    A képzésben való részvétel fontosságáról és előnyéről 

való tájékoztatás, képzés szervezésében való segítségnyújtás       

Szükséges erőforrások 

Humán erőforrás                                                                                                      

Képzési támogatás                                                                                                     

Infrastruktúra                                                                                                              

Pályázati lehetőségek  

 

 

 

 

 

 

 



 51 

Romák és/vagy mélyszegénységben  élők 3 . 

Intézkedés címe: 
Felzárkóztató és fejlesztési programok szervezése a romák és 

mélyszegénységben élők számára 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
A hátrányos helyzet több generáción keresztül öröklődik. 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

 A munkaerő-piaci szolgáltatások szélesebb körének biztosítása: csoportos és 

egyéni (személyre szabott) segítő szolgáltatások, mint a munka- és 

pályatanácsadás, pályaorientációs tanácsadás, álláskeresési technikák. 

 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

- a tartós elszegényedés, a mélyszegénységbe süllyedés megelőzése érdekében az 

álláskeresők számára elhelyezkedést segítő képzések, átképzések szervezése 

- speciális célcsoport (nők, roma nők, alacsony iskolázottságúak, gyermeküket 

egyedül nevelők, életkori besorolás szerinti hátrányos helyzetűek: pályakezdő 

fiatalok, 45 év felettiek, stb.) számára személyre szabott, ill. speciális, csoportos 

programok szervezése  

- veszélyeztetett célcsoportok számára prevenciós és korrekciós beavatkozások 

tervezése (tréningek, álláskeresési technikák, vállalkozóvá válás lehetőségei) 

  

Résztvevők és 

felelős 
Polgármester, jegyző 

Partnerek Munkaügyi Központ, célcsoport tagjai 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

R: munkaerő piaci folyamatok, várható tendenciák feltérképezése 2019. 12.31. 

K: összehangolt beavatkozási terv elkészítése képzési programok tervezése  

2020. 12.31. 

H: programok folyamatos szervezése, megvalósítása 2021.12.31. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

R: Elhelyezkedést segítő programokba bevont személyek számának emelése  

(álláskeresők, pályakezdők) - folyamatosan 

 K: Átképzési programok száma, típusainak megválasztása 

közmunkaprogramhoz kapcsolódóan - folyamatosan 

 H: álláskeresési technikák elsajátítása, programok típusaihoz - folyamatosan 

 

fenntarthatóság: források biztosítása, képzési programok folyamatos fejlesztése és 

a munkaerő piaci igényekhez való igazítása. 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

- nem indul kellő számú program, ill. nem az igényekhez igazodóan alakul a 

kínálata 

Kockázat csökkentés eszközei: civil szervezet bevonása a folyamatba. Folyamatos 

pályázat figyelés, a felkínált lehetőségekhez való csatlakozás 

Szükséges erőforrások 
Humán erőforrás,                                                                                                      

Pályázati erőforrás 
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Romák és/vagy mélyszegénységben  élők 4 . 

 

Intézkedés címe: Művelődési ház rendbetétele. 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
 A szabadidő hasznos eltöltésére nincs lehetőség. 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

R: igényfelmérés, közösségi tér rendbetétele   

K: csoportok megalakulása. Közösségi tér használatba vétele: eszközökkel való 

ellátása, szabadidő hasznos eltöltése   

H: a közösségi tér kihasználtságának folyamatos biztosítása, funkcióinak bővítése 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

- felmérés elkészítése, az ingatlan felújítása  

- programok megszervezése 

Résztvevők és 

Felelős 

 önkormányzat ,  helyi civil szervezetek,                                                                                               

polgármester 

Partnerek Szakemberek, előadók, önkormányzat, civil szervezet 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

R: 2019.12.31. 

K: 2020. 12.31.  

H: 2021.12.31.  

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Szabadidő hasznos eltöltése, ismeretek bővítése, hagyományok átörökítése, 

önfenntartó közösségi tér megteremtése.                                                                    Az 

Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciója 

Fenntarthatóság: Önkormányzati pénzeszköz és pályázatfüggő  

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Pályázati forráshiány, érdeklődés hiánya . 

Kockázat csökkentés eszközei: Programok, rendezvények szervezése,  

önkéntesek, civil szervezetek bevonásával. 

Szükséges erőforrások 
Humán erőforrás                                                                                                     

Pályázati források 
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Romák és/vagy mélyszegénységben  élők 5. 

 

Intézkedés címe: Munkahely teremtés, elsősorban közfoglalkoztatás keretében 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Magas a munkanélküliek száma 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Foglalkoztatottak számának emelése                                                                             

R: 10 %-al 

K: 20 %-kal                                                                                                                           

H: 30 %-kal  

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

- lehetőségek felmérése  

- érintett célcsoport felkérése 

Résztvevők és 

Felelős 

 önkormányzat ,        Munkaügyi Központ , Helyi vállalkozások                                                                                                 

polgármester 

Partnerek Önkormányzat, helyi  - Környező települések – munkahelyei, vállalkozói   

Határidő(k) pontokba 

szedve 

R: 2019.12.31. 

K: 2020. 12.31.  

H: 2021..12.31.    

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Értékteremtő munkaprogramokban való részvétellel csökken a regisztrált 

munkanélküliek száma                                                                                                     

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciója 

Fenntarthatóság: Önkormányzati pénzeszköz és pályázatfüggő  

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Munkaügyi Központok által inditott prpgramok keretében kevés létszám 

foglalkoztathatósága 

Munkalehetőségek felkutatásának kiterjesztése nemcsak a településen, hanem a 

környező településeken tul a megyeszékhelyen is.  

Szükséges erőforrások 
Humán erőforrás                                                                                                   

Pályázati  és egyéb források, támogatások igénybe vétele 
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Gyermekek 1. 

Intézkedés címe: Gyermekjóléti ellátások biztosítása 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Nem megfelelő a hátrányos helyzetű gyermekek ellátása  

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

A hátrányok enyhítése a célcsoport tájékoztatása, figyelem felhívással                                                                                                     

R:   A kedvezményben résztvevő gyerekek számának növelése 10 %-kal  

       2019. 12.31 

K:   A kedvezményben résztvevő gyerekek számának növelése 15 %-kal         

2020. 12.31.                                                                                                                                      

H:   A kedvezményben résztvevő gyerekek számának növelése 20 %-kal         

2021.12.31 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

- felkutatni azokat a családokat, akik eddig nem vették igénybe 

- tájékoztatás adása a lehetőségekről   

- a nyári gyermekétkeztetés igénybevételét minden jogosult részére fontossá tenni 

Résztvevők és 

Felelős 
Polgármester, jegyző, élelmezésvezető 

Partnerek Önkormányzat, óvoda, iskola, konyha dolgozói 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

R: 2019.12.31-ig Tájékoztatások eljuttatása a célcsoport felé 

K: 2020. 12.31. Iskolában, óvodában uj gyerekek tájékoztatása a lehetőségekről 

H: 2021.12.31. Iskolában, óvodában uj gyerekek tájékoztatása a lehetőségekről  

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Ingyenes tankönyv, ingyenes, illetve kedvezményes étkeztetés biztosítása, az 

oktatási intézményekben célzott pályázati források, támogatások bevonásával 

 

 

Fenntarthatóság: normatíva és pályázat  a hátrányos helyzetű gyermekek 

lemorzsolódásának csökkentése, esetleges megszüntetése                           Pályázati 

lehetőségek (IPR) mellett  hosszú távon fenntartható  

A településen minden hátrányos és nem hátrányos gyermekek ellátása állami 

támogatással, valalmint önkormányzati támogatással megvalósul, felhívások, 

tájékoztatások folyamatosan történnek ezen támogtások igénybevételéről. 

 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

- A felhívás, tájékoztatás ellenére sem veszik igénybe a lehetőségeket 

Kockázat csökkentés eszközei: legalább az oktatási intézményben töltött időszak 

alatt  az érintett gyermekek bevonása.  

Szükséges erőforrások 

Humánerőforrás                                                                                                             

Állami támogatás                                                                                                     

Pályázati lehetőségek  
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Gyermekek 2. 

 

Intézkedés címe: 
 

Ösztöndíj,  tehetséggondozó programok keresése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A közép és felsőoktatásban résztvevő HH, HHH tanulók nem kapnak 

támogatást 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Cél: a  HH és HHH  tanulók esélyegyenlőségének növelése, támogatása 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

- pályázatok felkutatása,  

- önkormányzati önerő biztosítása,  

Résztvevők és 

Felelős 
Polgármester, jegyző 

Partnerek 
Célcsoport tagjai, közép - felsőoktatási intézmények, vállalkozók, civil 

szervezetek  

Határidő(k) pontokba 

szedve 

R: 2019.12.31. 

K: 2020.12.31. 

H: 2021.12.31.    

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

- a résztvevő gyerekek számának növelése, 

- esélyegyenlőség javítása,  

- pályázati programokba történő bekapcsolódások száma, pályázatok célja, 

célcsoportja  

fenntarthatóság: a pályázati lehetőségek folyamatos figyelése ,  szakmai célok, 

irányok meghatározásába  

A célcsoport tagjai részére állami támogatás igénybevétele az oktatási 

intézmények közreműködésével megvalósul, a jogszabályi előírás szerint a HH és 

HHH gyerekek támogatása az arra jogosultak részére megállapításra kerül.   

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

- nincs elegendő és megfelelő  pályázat  

- nem jelenik meg megfelelő számú és szakmai célú pályázati kiírás 

kockázatcsökkentés eszközei: civil szervezetek bevonása a forrásteremtésbe,  

Szükséges erőforrások Pályázati  erőforrás, humánerő forrás 
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Gyermekek 3.  

 

Intézkedés címe: Táborok szervezése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Az iskolai, óvodai szünetben a dolgozó szülők nem tudják elhelyezni 

gyermekeiket  

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Nyári táborok szervezése                                                                                 

R:2019.12.31. 

K:2020.12.31. 

H: 2021.12.31. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

- pályázatok felkutatása,  

- önkormányzati önerő biztosítása, helyben  

Résztvevők és 

Felelős 
Polgármester, jegyző , általános iskola,  élelmezésvezető, civil szervezetek  

Partnerek 
Célcsoport tagjai, közép - felsőoktatási intézmények, vállalkozók, civil 

szervezetek  

Határidő(k) pontokba 

szedve 

R: 2019.12.31. felügyelet megszervezése, hasznos programok szervezése , étkezés 

biztosítással  

K: 2020.12.31. felügyelet megszervezése, hasznos programok szervezése , étkezés 

biztosítással  

H: 2021.12.31.felügyelet megszervezése, hasznos programok szervezése , étkezés 

biztosítással  

 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

R: 2019.12.31. célcsoport megkeresése, igény felmérése 

K: 2020.12.31. felügyelet megszervezése, programok  megtervezése   

H: 2021.12.31.ig a tábor fenntartása  

fenntarthatóság: minden évben a pályázati lehetőségek folyamatos figyelése ,  

hogy minél színesebb és érdekesebb programokat lehessen a gyerekek részére 

megteremteni. A tábor helyének kialakítása,  felszereltségének bővítése hosszú 

távon fenntartható. 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

- nincs elegendő és megfelelő  pályázat ,  

- nem igénylik a szülők, mert nem tudják finanszírozni 

kockázatcsökkentés eszközei: támogatások bevonásával költségek csökkentése .   

A tábor felszereltségének biztosítása.  

Szükséges erőforrások Pályázati  erőforrás, humánerő forrás, eszközök, felszereltségek beszerzése 
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Gyerekek 4. 

Intézkedés címe: 
 

Óvodai játékok  korszerűsítése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Fejlesztő eszközök korlátozottak, elhasználódottak, szabadidő eltöltésének 

lehetősége korlátozott. Az óvodai játékok korszerűsítése pályázati erőforrásból 

megvalósult, azonban azok állandó használata miatt folyamatosan 

figyelemmel kell kísérni azok pótlását,  korszerűsítését 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Az EU – jogszabálynak  való megfelelő eszközök, játékok beszerzése                      

R: 2019.12.31. szükségletek feltérképezése  

K: 2020.06.30. a még használható játékok felújítása, jogszabályi feltételeknek való 

megfelelés                                                                                                                  H: 

pályázati úton új játszótéri játékok beszerzése 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

- meglévő játékok felújítása  

- folyamatos pályázatfigyelés                                                                                            

– Óvodai házirend                                                                                                               

– Kötelező tárgyi eszközök jegyzéke  

Résztvevők és 

Felelős 
Polgármester,   

Partnerek Önkormányzat, óvodapedagógusok, szülői munkaközösség 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

R: 2019.12.31.  

K: 2020.12.31.  

H: 2021.12.31.        

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Településünk új és korszerűbb óvodai  játékokkal gazdagszik 

 Nagyobb eséllyel jutna mozgásigényének kielégítéséhez minden gyerek. 

 

Fenntarthatóság: pályázattól függően,  

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Pénzhiány 

kockázatcsökkentés eszköze: pályázatfigyelés, pályázat írása, szülői 

munkaközösség bevonása a játékok beépítéséhez. 

Szükséges erőforrások Humán, technikai, pénzügyi erőforrás                                                                                  
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Gyerekek 5. 

Intézkedés címe: 
 

Önkormányzat szerepvállalása az oktatási intézmények életében 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Önkormányzat megváltozott szerepköre a közoktatási intézmények 

fenntartásában.  

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

R: 2019. 12.31.Önkormányzat részvétele a támogatásba, feladatokba, támogatási 

rendszer újragondolása  

K: 2020.06.30. Fenntartói feladatok ellátása, nyári karbantartási munkálatok 

biztosítása                                                                                                                           

H: 2021. 09.01  A tanévkezdés idejére minden munkálatok befejezése, a gyerekek 

részére az iskola  és környezete zavartalanul rendelkezésre álljon minden évben. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

- közfoglalkoztatás keretében dolgozó szakmunkások kijelölése megfelelő 

munkára  

- folyamatos  munkavégzés                                                                                                                                                                                                                           

- támogatások biztosítása  

Résztvevők és 

Felelős 
Polgármester,   

Partnerek Önkormányzat, Általános iskola, óvoda,  szülői munkaközösség 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

R: 2019.12.31.  

K: 2020.06.30.  

H: 2021. 09.01. és minden év 09.01-e. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Településünkön is fontos, hogy működjön és megmaradjon minden eddigi 

oktatási intézmény, hogy helyben kerüljön sor az oktatásra, ne kelljen 

iskolabuszokkal megszervezni a gyerekek részére a tanuláshoz való hozzáférést. 

A diákok ösztönzése a tanulásra, hogy minél  több kiemelkedő tanulmányú 

gyerekkel büszkélkedhessünk. 

Fenntarthatóság: Minél hosszabb távon  akár pályázati eszközök igénybevételével 

is. 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Anyagi források 

kockázatcsökkentés eszköze: pályázatfigyelés, pályázati összeg felhasználás 

mellett az   anyagi erőforrások átcsoportosításával 

Szükséges erőforrások Humán, technikai, pénzügyi erőforrás                                                                                  
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Idősek 1.  

 

Intézkedés címe: 

 

Idősek bevonása a helyi közéletbe 

 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Nincsenek képviselve az idősek a helyi döntéshozatalban 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

R: 2019. április  Önkormányzati  képviselő-választásig, célcsoport felkeresése,   

K: bevonni legalább az időseket érintő döntéshozatalba, felkelteni az érdeklődést 

H: kiterjeszteni minél szélesebb körben a részvételt 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Ahhoz, hogy az idős személyek is részt vegyenek a helyi közéletbe, szükséges        

- őket felkeresni                                                                                                                      

- éreztetni velük, hogy fontosak        

Résztvevők és 

Felelős 
Polgármester, jegyző, polgármesteri hivatal dolgozói 

Partnerek Önkormányzat,  helyi civil szervezetek 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

R: 2019. 12.31. nyugdíjas korú személyeknek  külön program szervezése 

meghívása  

K: 2020. 06. 30. felkérés a választási előkészületekben részt vevő bizottságokba 

való részvételre 

H: 2021. október-től folyamatosan  a célcsoportból  felvállalt feladatokhoz való 

segítség nyújtás      

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Az idős személyek  a közéletben való aktív részvétele, vélemények figyelembe 

vétele a már általuk megtapasztalt dolgok elfogadása, figyelembe vétele.   

Fenntarthatóság: Folyamatos kapcsolattartás  

A Pályázati erőforrásból felújított művelődési házban a célcsoport aktívan 

részt vesz a település rendezvényein, heti rendszerességgel hasznos 

elfoglaltságuk biztosított, ahol egyre nagyobb létszámmal vesznek részt a 

célcsoport tagjai köréből.  

 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

 Megkereséskor esetleges  visszautasítás                                                                  

Kockázat csökkentése: A célcsoport meggyőzése személyüknek fontosságáról, a 

részvételhez való segítségnyújtás – idős személy szállításának megszervezése 

Szükséges erőforrások Humán erőforrás  (civil szervezetek, önkéntesek), pályázati erőforrás.  
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Idősek 2.  

 

Intézkedés címe: 
 

Kertek újraművelése, elsősorban közfoglalkoztatás keretében 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Az időskorúak tulajdonában lévő kertek elhanyagoltak, rendezetlenek, 

kihasználatlan. : A program közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottakkal 

megvalósult, melyet folyamatosan szeretnénk fenntartani. 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

R: 2019.03.31 feltérképezni a műveletlen kerteket, területeket  újra bevonni a 

termelésbe 

K: 2019. 06.30tól folyamatosan a megtermelt termékek felvásárlása, értékesítés 

megszervezése.  

H: 2020. 03.31 a már megkezdett kerteket tovább kell művelni 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

A használható területek feltérképezése, az idősek véleményének kikérése, 

tapasztalatainak figyelembe vétele. 

A termékek felvásárlásának, értékesítésének megszervezése, 

Résztvevők és 

Felelős 
Polgármester, jegyző 

Partnerek Önkormányzat, élelmezésvezető, helyi vállalkozók 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

R: 2019. 12.31. feltérképezni a műveletlen kerteket, területeket 

K: 2020.03.31. a területeket újra bevonni a termelésbe 

H: 2021.03.31. a felvállalt területek folyamatos művelése, a megtermelt javak 

értékesítése.   

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

 A kertek rendezettebbek, a falu összképe szebb, egészséges élelmiszerek 

előállítása   

A célcsoport újra visszazökkentése a termelésbe. 

 

 

Fenntarthatóság: adott a település meg nem művelt kertjeinek újra hasznosítása 

célcsoport bevonásával folyamatos. 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

 Szakismeret hiánya, időjárási kockázat.                                                                 

Kockázat  csökkentés eszköze: szemléletváltás szükségessége, önképzés, 

tapasztalati tudás igénybevétele, illetve megszerzett tudás hasznosítása 

Szükséges erőforrások 
Humán erőforrás, társadalmi munka (civil szervezetek, önkéntesek), pályázati 

erőforrás. 
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Idősek 3.  

Intézkedés címe: Helytörténeti adattár létrehozása 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Kulturális hagyományok elsorvadása  

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Helyi  és helytörténeti emlékek és hagyományok összegyűjtése                              R: 

jeles napjaink értékeinek felfedezése, tárgyi emlékek gyűjtése                           K: 

jeles napok megünneplése több generáció együttműködésében, helytörténeti 

emlékek összegyűjtése  

H: ünnepköröknek megfelelő hagyományokra támaszkodó ünnepségek tartása,  

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Kulturális, helyi  amatőr csoportok hagyományokat bemutató tevékenységének, 

régi hagyományoknak a  feltérképezése, összegyűjtése, beillesztése a mai 

életformába, régi szokások átörökítése. 

Résztvevők és 

Felelős 
Polgármester, intézményvezetők 

Partnerek Önkormányzat, célcsoport tagjai, civil szervezetek 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

R: 2019. 12.31. szokások, hagyományok összegyűjtése  

K: 2020 .12.31. évente 1-1 újabb jeles nap bemutatása  

H: 2021. a hagyományos jeles napok beépülnek mai életvitelünkbe,  Kulturális 

értékeket összegző adatbázis készül 

 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

 Felértékelődnek az elődök hagyományai, örökíthető szokások jeles napok 

beillesztődnek a mába.                                                                                                  

Kulturális értékeket összegző adatbázis készül 

 

Fenntarthatóság: adott önkormányzati támogatással, célcsoport bevonásával, 

valamint  és pályázattól függő összegek igénybevételével folyamatos. 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

 Egyre kevesebb a felkutatáshoz szükséges  forrás, az idősek elhalálozásával a 

tudásuk elvész, kihalnak a hagyományok, a fiatal korosztály egy része érdektelen 

Kockázatcsökkentés eszközei: fiatal korosztály a felkutatás során aktív 

részvételével remélhetőleg  felkelthető az érdeklődésük  a téma iránt. 

Szükséges erőforrások 
 önkormányzati támogatás, civil szervezetek hozzájárulása, önkéntes 

adományok,  pályázati források. 
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Idősek 4.  

Intézkedés címe: 50 év felettiek foglalkoztatásának elősegítése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Magas a munkanélküliek  aránya a településen az 50 év felettiek körében. A 

közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak között az 50 éven felüli 

regisztrált munkanélküliek is részt vesznek, melynek folyamatosságát  

igényekhez mérten fenntartjuk. 

 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Foglalkoztatottak számának emelése                                                                             

R: 10 %-al 

K: 20 %-kal                                                                                                                           

H: 30 %-kal  

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

- lehetőségek felmérése  

- érintett célcsoport felkérése 

Résztvevők és 

Felelős 

 önkormányzat ,        Munkaügyi Központ , Helyi vállalkozások                                                                                                 

polgármester 

Partnerek Önkormányzat, helyi  - Környező települések – munkahelyei, vállalkozói   

Határidő(k) pontokba 

szedve 

R: 2019.12.01. 

K: 2020. 03.31.  

H: 2020.12.31.       

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Értékteremtő munkaprogramokban való részvétellel csökken a regisztrált 

munkanélküliek száma                                                                                                     

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója 

Fenntarthatóság: Önkormányzati pénzeszköz és pályázat által elnyert összeg 

igénybevételével 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Munkaügyi Központok által indított programok keretében kevés létszám 

foglalkoztathatósága 

Kockázat csökkentése: Munkalehetőségek felkutatásának kiterjesztése nemcsak a 

településen, hanem a környező településeken tul a megyeszékhelyen is.  

Szükséges erőforrások 
Humán erőforrás                                                                                                   

Pályázati  és egyéb források, támogatások igénybe vétele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 63 

Nők 1. 

 

Intézkedés címe: 
 

Nők foglalkoztatásának  javítása. 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Magas a munkanélküliek aránya a nők körében. 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Cél: a nők foglalkoztatottságának emelkedése                                                            R: 

2019. 01. 01. célcsoport felkutatása, tanfolyamok keresése  OKJ-képzés keretében 

ahol  olyan szakmát sajátítanak el, hogy ebből piacképes terméket tudjanak 

előállítani.  

 K: 2019. 09.01.-től tanfolyam beindulása részvétel azon 

H: 2020. 06.3.-ig tanfolyam sikeres elvégzése, két éves képzés esetén                            

2021.06.30. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

- célcsoport felkutatása, 

 - tanfolyam kezdési időpontok folyamatos követése, jelentkezés, részvétel  

- az a gyakorlat alatt készített  termékek (kosárfonásból, stb.)  piacon történő 

értékesítéséhez segítségnyújtás,  

Résztvevők és 

Felelős 
Polgármester, oktatók 

Partnerek Önkormányzat, célcsoport tagjai, tanfolyam szervezők. 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

- 2019.01. célcsoport felkutatása 

- 2019. 08.15. tanfolyamra jelentkezés  

- 2019. 09. 01. tanfolyam megkezdése                                                                             - 

2020 06. 30 – 2021.06.30 tanfolyam elvégzése attól függően hogy 1gy vagy két 

éves képzésben vesznek részt. 

- 2015. 08-01 től a megtermelt és előállított termékek  értékesítése   

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

 R: minimum 20 fős csoport felkutatása, ebből tanfolyamon résztvevők min. 15 fő,  

K: eredményesen tanfolyamot végzett min. 12 fő   

H: családok bevételének növelése, kevesebb segélyezett  

A háztartásbeli nők bevonása a képzésbe, termelésbe ezáltal hasznosabbá vállnak 

önmaguk, ezen tul a családjuk és  a társadalom számára is. 

 

Fenntarthatóság: a célcsoport szemléletváltással hosszútávon    

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

 - nem indul képzés  

- motiválatlanság a célcsoport részéről 

 kockázatcsökkentés eszköze: pályázatfigyelés, a célcsoport tagjainak meggyőzése 

a tudás megszerzésének fontosságára, megélhetés biztosítására 

Szükséges erőforrások 
Helyszín,  képzési támogatás, oktatók bére, szükséges alapanyagok, esetleges 

útiköltség támogatása. Pályázati forrás 
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Nők 2. 

Intézkedés címe: 

 

Adatbázis létrehozása a nők gazdaságban és esélyegyenlőségben betöltött  

szerepéről 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Adathiány a nők gazdaságban és esélyegyenlőségben betöltött  szerepéről 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Cél: Megfelelő adatbázis elkészítése                                                                              

R: 2019. 01.01. adatgyűjtés elkezdése  

 K: 2020. 01.01. az összegyűjtött adatok feldolgozása, elemzése  

H: 2020. 06.30. adatbázis létrehozása 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

- Az adatgyűjtéshez szükséges meglévő források felkutatása, statisztikai 

nyilvántartások, amennyiben ez nem elegendő, helyi adatgyűjtés szervezése        -  

Kérdőív elkészítése 

- a kérdőívek célcsoporthoz való eljuttatása, begyűjtése, feldolgozása  

- következtetések levonása, adatállomány létrehozása, folyamatos nyomon 

követés  

Résztvevők és 

Felelős 

Célcsoport, önkormányzat  

Felelős: polgármester 

Partnerek Önkormányzat, célcsoport 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

- 2019. 03. 31.-ig kérdőív elkészítése  

- 2020. 01.01-ig kérdőívek célcsoporthoz való eljuttatása, begyűjtése, feldolgozása 

- 2021. 06.30-ig* következtetések levonása, adatállomány létrehozása  

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

 R: kérdőívek célcsoport általi kitöltése, sikeres adatbegyűjtés, feldolgozás  

K: kérdőívek kiértékelése, adatbázis elkészítése  

H: az elkészült adatbázis folyamatos nyomon követése 

 

 Fenntarthatóság: A Helyi esélyegyenlőségi programhoz kapcsolódó 

felülvizsgálat alkalmával, azt követően folyamatosan  az adatbázis frissítése,  

felmérés elvégzése, kapcsolódó intézményekkel folyamatos kommunikáció 

fenntartása 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Passzivitás a célcsoport részéről                                                                             

csökkentés eszközei: az adatbázis létrehozása,  fontosságának hangsúlyozása. 

Szükséges erőforrások Humán erőforrás,  pénzügyi forrás, önkéntesek bevonása 
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Nők 3. 

Intézkedés címe: 
 

Közszférában 4 órás munkalehetőség biztosítása 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
GYES mellett nem dolgoznak a nők 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Cél: 4 órás foglalkoztatás szorgalmazása                                                                        

R: 2019. 01.01. célcsoport megkeresése lehetőségekről való tájékoztatása  

 K: 2020. 06. 30. az intézményeknél, helyi vállalkozóknál történő tájékozódás a 4 

órában foglalkoztatásról  , átszervezésekkel 

H: 2021. 12.31. minél több nő bevonása GYES melletti munkára 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

- Az célcsoporttal a lehetőségeket ismertetni                                                                  

- A helyben működő intézmények, vállalkozásoknál történő munkahelyi 

átszervezések megtárgyalása  

- GYES mellett történő munkavégzésre lehetőség nyújtás  

Résztvevők és 

Felelős 

Célcsoport, önkormányzat , óvoda  

Felelős: polgármester 

Partnerek Önkormányzat, célcsoport, helyi vállalkozások, intézmények - óvoda 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

- 2019. 01.01 célcsoport megkeresése, tájékoztatása  

- 2020.06.30-ig  a munkalehetőségek elfogadása, Munkahelyi átszervezésével uj 

munkahelyek betöltésére van lehetőség 

- 2021. 06.30*-ig az elvállalt munka mellett a gyereknevelés összeegyeztetése 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

 R: sikeres  a célcsoport megcélozása  

K: a munkahelyeken, intézményeknél a felhalmozódó munkákban nagy 

segítséget jelent.  

H: mind anyagi bevétel és elismertség önbizalommal tölti el azokat akik 

elfogadták a lehetőséget 

 

 Fenntarthatóság:  A 4 órás munkavégzés és a gyermeknevelés összeegyeztethető, 

a célcsoport és a munkahelyek is jól járnak. 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Passzivitás a célcsoport részéről                                                                             

csökkentés eszközei: A munkahelyek fogadják a 4 órás munkára jelentkező nőket. 

Szükséges erőforrások Humán erőforrás,  pénzügyi forrás,  

 



 66 

Fogyatékkal élők 1. 

 

Intézkedés címe: 
 

Foglalkoztatás bővítése a fogyatékkal élők számára  

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
A fogyatékkal élők foglalkoztatására helyben nincs  lehetőség van. 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

R: célcsoport megszólítása  

K: hajlandóság felmérése  

H: munkahelyek felkutatása 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

-   kapcsolat felvétel a helyi, területi szervekkel, (Pirehab Létavértes, Debrecen) 

-  foglalkoztatók megkeresése 

  

Résztvevők és 

Felelős 

Célcsoport, önkormányzat ,  

Felelős: polgármester 

Partnerek Önkormányzat, célcsoport, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

- 2019. 03. 31.-ig célcsoport megkeresése  

-2019. 06. 30-ig írásos, ha szükséges személyes területi szervnél történő eljárás,  

- 2020. 07-01*-től célcsoport folyamatos bevonása a munkába 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Elhelyezkedés esélyének megvalósítása                                                                         

R: fogyatékkal élők megkeresése  

K: érdeklődés felkeltése 

H: a munkahelyi  a lehetőségek kihasználására való célcsoport  meggyőzés 

 

 Fenntarthatóság: A fogyatékkal élőkkel kapcsolatos szervezetek, állami 

támogatással munkahelyek fenntartása, tovább bővítése 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Passzivitás a célcsoport részéről  

csökkentés eszközei: helyi szintű fogyatékkal élők által elfogadott személlyel való 

kapcsolattartás,  helyben történő munkavégzés 

Szükséges erőforrások Humán erőforrás, infrastruktúra,  pénzügyi forrás 
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Fogyatékkal élők 2. 

 

Intézkedés címe: 
 

A fogyatékkal élő személyekről adatbázis létrehozása 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
A fogyatékkal élő személyekről, nem rendelkezünk  adatokkal 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

R: adatgyűjtés  

K: adatok feldolgozása, elemzése  

H: adatbázis létrehozása 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

-   Kérdőív elkészítése 

-   a kérdőívek célcsoporthoz való eljuttatása, begyűjtése, feldolgozása  

- következtetések levonása, adatállomány létrehozása, folyamatos nyomon      

követés   

Résztvevők és 

Felelős 

Célcsoport, önkormányzat  

Felelős: polgármester 

Partnerek Önkormányzat, célcsoport 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

- 2019. 03. 31.-ig kérdőív elkészítése  

- 2019. 09. 30-ig kérdőívek célcsoporthoz való eljuttatása, begyűjtése, feldolgozása 

- 2020.12.31* következtetések levonása, adatállomány létrehozása 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

 R: kérdőívek célcsoport általi kitöltése, sikeres adatbegyűjtés, feldolgozás  

K: kérdőívek kiértékelése, adatbázis elkészítése  

H: az elkészült adatbázis folyamatos nyomon követése 

 

 Fenntarthatóság: évente felmérés elvégzése, kapcsolódó intézményekkel 

folyamatos kommunikáció fenntartása 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Passzivitás a célcsoport részéről  

csökkentés eszközei: az adatbázis létrehozása,  fontosságának hangsúlyozása. 

Szükséges erőforrások Humán erőforrás, pénzügyi erőforrás 
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Fogyatékkal élők 3.  

Intézkedés címe: 
 

A közutak járdák rendbetétele 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
A település régen készült közútjai járhatatlanok, baleset veszélyesek .  

 Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

R: a fő utca és mellékutcák  felmérése, azon  szakaszainak kijavítása amely 

járhatatlan   

K: a fő utca és  mellékutcák járdáinak felújítása,  kijavításra szorul  

H: a település azon utcáinak szilárd burkolattal  való ellátása, ahol  még mindig 

csak földut van, és a lakosoknak járda sem áll rendelkezésére. 

 

 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

- A közutak, járdák felújítása,                                                                                             

- újak építése, hogy a fogyatékkal élők, ezáltal az egész falu lakossága 

biztonságosabban közlekedhessen. 

Résztvevők és 

Felelős 

 Önkormányzat 

Polgármester, jegyző 

Partnerek Önkormányzat , Település lakói 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

R: 2019. 05. 31-ig a fő és mellék  utcák járdáinak  kijavítása  

K: 2020.12.31.-ig község utcáin legalább járda lerakása   

H: 2021. 12.31.-ig a község összes utcáin   szilárd burkolat építésére  terv készítés 

 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

  

  

R: a utcákon  a fogyatékkal élők biztonságosabban tudnak közlekedni.  

K: a mellékutcákat is járda kialakítás folytán a fogyatékkal élők is tudják 

használni 

 H: a település minden utcája alkalmas a fogyatékkal élő emberek közlekedésére. 

Fenntarthatóság: pályázat által nyujtott támogatások igénybe vétele, anyagi 

erőforrások átcsoportosításával. 

 

 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Az önkormányzat nem rendelkezik anyagi fedezettel.                                                                                            

Kockázatcsökkentés eszköze: pályázatfigyelés, pályázatírás, anyagi források 

átcsoportosítása,  közösségi  összefogás , társadalmi munka szervezése a    

lakosság  körében. Járdalapok készítése közfoglalkoztatás keretében dolgozók 

bevonásával. 

Szükséges erőforrások Humán erőforrás,  pénzügyi forrás, pályázati források 
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Fogyatékkal élők 4 

 

Intézkedés címe: 

 

Fogyatékkal élők rendezvényeken való részvételének biztosítása 

 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A településen fogyatékkal élő emberek nem keresik fel a helyi 

rendezvényeket. A település intézményeiben – felújítás, korszerűsítés 

alkalmával – megvalósult, ahol még nem, ott megfelelő  pénzügyi forrás miatt 

szükséges. 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

 R: információ áramlás hatékonnyá tétele.  

K: akadálymentesítés a falu központjának teljes egészén.  

H: közlekedés feltételeinek javulása a település egészén. 

 

 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

- az információkhoz való hozzáférés javítása, a célcsoportnak megfelelő 

tájékoztatási formák feltérképezése  

- rendezvények, helyszínek akadálymentesítése 

Résztvevők és 

Felelős 

 

felelős: polgármester 

Partnerek Célcsoport tagjai,  Családsegítő  és Gyermekjóléti Szolgálat 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

 2019.12.01-től rendszeres tájékoztatás  

2020.03.01-től akadálymentesítés a település központjában  

2021. 01.01-től további akadálymentesítés   

 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

R: a fogyatékkal élő emberek a megfelelő tájékoztatású formák révén értesülnek a 

település programjairól   

 K: meg tudják közelíteni a központban tartott eseményeket, rendezvényeket, 

helyszíneket  

H: meg tudják közelíteni a település szélső részein megtartott rendezvényeket 

 Fenntarthatóság: pályázatfüggő és a kidolgozott tájékoztatási rendszer 

folyamatos működtetése, fejlesztése 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Nincs érdeklődés a célcsoport részéről. (szégyellik másságukat)  

Kockázatcsökkentés eszközei: civilek, tanácsadók, külső/ belső szakértők 

tevékenységének bevonása, szélesebb körű rendezvény szervezés 

Szükséges erőforrások Humán erőforrás és pénzügyi forrás 
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

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

 A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés 
címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseibe
n feltárt 
esélyegyenlőségi 
probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 
stratégiai 
dokumentumokka
l 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés felelőse 
Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje 

Az intézkedés 
eredményessé
gét mérő 
indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításá
hoz szükséges 
erőforrások  
(humán, 
pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 Képzések 
szervezése 

Szakképzetlen 
munkanélküliek, 
gazdaságilag 
inaktívak 

Szakma tanulása 

 
Település 
gazdasági 
programja 

Képzések 
felkutatása                                                                                               
Célcsoport 
megkeresése, 
tájékoztatása 

Polgármester R: 2019. 12.01. 
K: 2020. 09.01. 

H: 2021. 09.01 

R:        A 
munkanélkülie
k 50 %-a  
jelentkezik a 
képzésre                                                    
K:        A 
munkanélkülie
k 55 %-a  
jelentkezik a 
képzésre                                                 
H:        A 
munkanélkülie
k 60 %-a 
jelentkezik a 
képzésre                                                 
A képzést 
sikeresen 
elvégzők 
bekerülnek a 
foglalkoztatási 
adatbázisba, 
közfoglalkoztat
ásban vesznek 
részt.              
Monostorpályi 
településen a 
Munkaügyi 
Központ által 
indult 
munkanélkülie
k részére 
Egészségőr, 
Mezőgazdasági
, valamint 
Motorfűrészke

Humán 
erőforrás                                                                                                      
Képzési 
támogatás                                                                                                     
Infrastruktúra                                                                                                              
Pályázati 
lehetőségek 

Pályázatfüggő 
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zelői képzés, 
2013. 
december 01-
én.  

A képzésre  25-
25-25 fő 
jelentkezett és 
2014. március 
31-ig sikeres 
vizsgát is tett. 
Képzést 
követően 
mindannyian 
közfoglalkoztat
ásban vettek 
és vesznek  
részt .    

2 Informatikai 
tanfolyamok  
szervezése 

Információs 
társadalomba való 
integráció hiánya 

Számítógép 
kezelői ismeretek 
elsajátítása 

 

Település 
gazdasági 
programja 

Képzések 
felkutatása                                                                                               
Célcsoport 
megkeresése, 
tájékoztatása 

Polgármester R: Munkanélküliek 
részére képzés 
indítása: 2019. 12.01. 
K: Munkanélküliek 
részére képzés 
indítása: 2020. 09.01. 

H: Munkanélküliek 
részére képzés 
indítása: 2021. 09.01. 

Munkanélkülie
k részére 
helyben nem 
indul 
megfelelő és 
elegendő 
képzés.  Nincs 
érdeklődés a 
célcsoportnál                                                                                     
Kockázat 
csökkentése:    
A képzésben 
való részvétel 
fontosságáról 
és előnyéről 
való 
tájékoztatás, 
képzés 
szervezésében 
való 
segítségnyújtá
s       

Humán 
erőforrás                                                                                                      
Képzési 
támogatás                                                                                                     
Infrastruktúra                                                                                                              
Pályázati 
lehetőségek 

Pályázatfüggő 

3 Felzárkóztató és 
fejlesztési 
programok 
szervezése 

A hátrányos 
helyzet több 
generáción 
keresztül 
öröklődik. 

A munkaerő-piaci 
szolgáltatások 
szélesebb körének 
biztosítása: 
csoportos és 
egyéni (személyre 
szabott) segítő 
szolgáltatások, 
mint a munka- és 

Település 
gazdasági 
programja 

- a tartós 
elszegényedés, a 
mélyszegénységbe 
süllyedés 
megelőzése 
érdekében az 
álláskeresők 
számára 
elhelyezkedést 

Polgármester R: munkaerő piaci 
folyamatok, várható 
tendenciák 
feltérképezése 2019. 
12.31. 

K: összehangolt 
beavatkozási terv 
elkészítése képzési 
programok tervezése  

R: 
Elhelyezkedést 
segítő 
programokba 
bevont 
személyek 
számának 
emelése  
(álláskeresők, 

Humán 
erőforrás,                                                                                                      
Pályázati 
erőforrás 

Pályázatfüggő 
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pályatanácsadás, 
pályaorientációs 
tanácsadás, 
álláskeresési 
technikák. 

segítő képzések, 
átképzések 
szervezése 
- speciális 
célcsoport (nők, 
roma nők, 
alacsony 
iskolázottságúak, 
gyermeküket 
egyedül nevelők, 
életkori besorolás 
szerinti hátrányos 
helyzetűek: 
pályakezdő 
fiatalok, 45 év 
felettiek, stb.) 
számára 
személyre szabott, 
ill. speciális, 
csoportos 
programok 
szervezése 

- veszélyeztetett 
célcsoportok 
számára 
prevenciós és 
korrekciós 
beavatkozások 
tervezése 
(tréningek, 
álláskeresési 
technikák, 
vállalkozóvá válás 
lehetőségei) 

2020. 12.31. 

H: programok 
folyamatos 
szervezése, 
megvalósítása 
2021.12.31.2018.12.
31. 

 

pályakezdők) - 
folyamatosan 
 K: Átképzési 
programok 
száma, 
típusainak 
megválasztása 
közmunkaprog
ramhoz 
kapcsolódóan - 
folyamatosan 
 H: 
álláskeresési 
technikák 
elsajátítása, 
programok 
típusaihoz - 
folyamatosan 
 

fenntarthatósá
g: források 
biztosítása, 
képzési 
programok 
folyamatos 
fejlesztése és a 
munkaerő 
piaci 
igényekhez 
való igazítása. 

4 Művelődési ház 
rendbetétele. 

A szabadidő 
hasznos 
eltöltésére nincs 
lehetőség. 

R: igényfelmérés, 
közösségi tér 
rendbetétele 
K: csoportok 
megalakulása. 
Közösségi tér 
használatba 
vétele: 
eszközökkel való 
ellátása, 
szabadidő hasznos 
eltöltése 

H: a közösségi tér 
kihasználtságának 

Település 
gazdasági 
programja 

- felmérés 
elkészítése, az 
ingatlan felújítása 

- programok 
megszervezése 

Polgármester 

R: 2019.12.31. 
K: 2020. 12.31.  
H: 2021.12.31.  

 Szabadidő 
hasznos 
eltöltése, 
ismeretek 
bővítése, 
hagyományok 
átörökítése, 
önfenntartó 
közösségi tér 
megteremtése
.                                                                    
Az 
Önkormányzat 
2019. évi 

Humán 
erőforrás                                                                                                     
Pályázati 
források 

Pályázatfüggő 
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folyamatos 
biztosítása, 
funkcióinak 
bővítése 

költségvetési 
koncepciója 
Fenntarthatós
ág: 
Önkormányzat
i pénzeszköz és 
pályázatfüggő 

 

5 Munkahelyteremt
és, elsősorban 
közfoglalkoztatás 
keretében 

Magas a 
munkanélküliek 
száma 

Foglalkoztatottak 
számának emelése                                                                             
R: 10 %-al 

K: 20 %-kal                                                                                                                           
H: 30 %-kal 

Település 
gazdasági 
programja 

- lehetőségek 
felmérése 

- érintett 
célcsoport 
felkérése 

Polgármester R: 2019.12.31. 
K: 2020. 12.31.  

H: 2021..12.31. 

 

Értékteremtő 
munkaprogra
mokban való 
részvétellel 
csökken a 
regisztrált 
munkanélkülie
k száma                                                                                                     
Az 
Önkormányzat 
2019. évi 
költségvetési 
koncepciója 

Fenntarthatós
ág: 
Önkormányzat
i pénzeszköz és 
pályázatfüggő 

Humán 
erőforrás                                                                                                   
Pályázati  és 
egyéb 
források, 
támogatások 
igénybe vétele 

Pályázatfüggő 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

 

1 Gyermekjóléti 
ellátások 
biztosítása 

Nem megfelelő a 
hátrányos 
helyzetű 
gyermekek 
ellátása 

A hátrányok 
enyhítése a 
célcsoport 
tájékoztatása, 
figyelem 
felhívással                                                                                                     
R:   A 
kedvezményben 
résztvevő 
gyerekek 
számának 
növelése 10 %-kal  
       2019. 12.31 

K:   A 
kedvezményben 
résztvevő 
gyerekek 
számának 
növelése 15 %-kal         

Település 
gazdasági 
programja 

- felkutatni azokat 
a családokat, akik 
eddig nem vették 
igénybe 
- tájékoztatás 
adása a 
lehetőségekről 

- a nyári 
gyermekétkezteté
s igénybevételét 
minden jogosult 
részére fontossá 
tenni 

Polgármester R: 2019.12.31-ig 
Tájékoztatások 
eljuttatása a 
célcsoport felé 
K: 2020. 12.31. 
Iskolában, óvodában 
uj gyerekek 
tájékoztatása a 
lehetőségekről 

H: 2021.12.31. 
Iskolában, óvodában 
uj gyerekek 
tájékoztatása a 
lehetőségekről  

Ingyenes 
tankönyv, 
ingyenes, 
illetve 
kedvezményes 
étkeztetés 
biztosítása, az 
oktatási 
intézményekb
en célzott 
pályázati 
források, 
támogatások 
bevonásával 
 
 
Fenntarthatós
ág: normatíva 
és pályázat  a 

Humánerőforr
ás                                                                                                             
Állami 
támogatás                                                                                                     
Pályázati 
lehetőségek 

Pályázatfüggő 
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2020. 12.31.                                                                                                                                      
H:   A 
kedvezményben 
résztvevő 
gyerekek 
számának 
növelése 20 %-kal         
2021.12.31 

hátrányos 
helyzetű 
gyermekek 
lemorzsolódás
ának 
csökkentése, 
esetleges 
megszüntetése                           
Pályázati 
lehetőségek 
(IPR) mellett  
hosszú távon 
fenntartható  
A településen 
minden 
hátrányos és 
nem hátrányos 
gyermekek 
ellátása állami 
támogatással, 
valalmint 
önkormányzati 
támogatással 
megvalósul, 
felhívások, 
tájékoztatások 
folyamatosan 
történnek ezen 
támogtások 
igénybevételér
ől. 

 

2 Ösztöndíj,  
tehetséggondozó 
programok 
keresése 

A közép és 
felsőoktatásban 
résztvevő HH, 
HHH tanulók nem 
kapnak 
támogatást 

a  HH és HHH  
tanulók 
esélyegyenlőségé
nek növelése, 
támogatása 

Település 
gazdasági 
programja 

- pályázatok 
felkutatása, 

- önkormányzati 
önerő biztosítása, 

Polgármester R: 2019.12.31. 
K: 2020.12.31. 
H: 2021.12.31.   .  

 

- a résztvevő 
gyerekek 
számának 
növelése, 
- 
esélyegyenlősé
g javítása,  
- pályázati 
programokba 
történő 
bekapcsolódás
ok száma, 
pályázatok 
célja, 
célcsoportja  
fenntarthatósá

Pályázati  
erőforrás, 
humánerő 
forrás 

Pályázatfüggő 
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g: a pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelése ,  
szakmai célok, 
irányok 
meghatározás
ába  
A célcsoport 
tagjai részére 
állami 
támogatás 
igénybevétele 
az oktatási 
intézmények 
közreműködés
ével 
megvalósul, a 
jogszabályi 
előírás szerint 
a HH és HHH 
gyerekek 
támogtása az 
arra jogosultak 
részére 
megállapításra 
kerül.   

3 Táborok 
szervezése 

Az iskolai, óvodai 
szünetben a 
dolgozó szülők 
nem tudják 
elhelyezni 
gyermekeiket 

Nyári táborok 
szervezése                                                                                 
R:2019.12.31. 
K:2020.12.31. 
H: 2021.12.31. 

Település 
gazdasági 
programja 

- pályázatok 
felkutatása, 

- önkormányzati 
önerő biztosítása, 
helyben 

Polgármester R: 2019.12.31. 
felügyelet 
megszervezése, 
hasznos programok 
szervezése , étkezés 
biztosítással  
K: 2020.12.31. 
felügyelet 
megszervezése, 
hasznos programok 
szervezése , étkezés 
biztosítással  
H: 
2021.12.31.felügyelet 
megszervezése, 
hasznos programok 
szervezése , étkezés 
biztosítással  

 

R: 2019.12.31. 
célcsoport 
megkeresése, 
igény 
felmérése 
K: 2020.12.31. 
felügyelet 
megszervezése
, programok  
megtervezése   
H: 
2021.12.31.ig 
a tábor 
fenntartása  

fenntarthatósá
g: minden 
évben a 
pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelése ,  
hogy minél 

Pályázati  
erőforrás, 
humánerő 
forrás, 
elszközök, 
felszereltségek 
beszerzése 

Pályázatfüggő 
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színesebb és 
érdekesebb 
programokat 
lehessen a 
gyerekek 
részére 
megteremteni. 
A tábor 
helyének 
kialakítása,  
felszereltségén
ek bővítése 
hosszú távon 
fenntartható. 

4 Óvodai játékok 
felújítása 

Fejlesztő eszközök 
korlátozottak, 
elhasználódottak, 
szabadidő 
eltöltésének 
lehetősége 
korlátozott. Az 
óvodai játékok 
korszerűsítése 
pályázati 
erőforrásból 
megvalósult, 
azonban azok 
állandó használata 
miatt 
folyamatosan 
figyelemmel kell 
kísérni azok 
pótlását,  
korszerűsítését 

Az EU – 
jogszabálynak  
való megfelelő 
eszközök, játékok 
beszerzése                      
R: 2019.12.31. 
szükségletek 
feltérképezése  

K: 2020.06.30. a 
még használható 
játékok felújítása, 
jogszabályi 
feltételeknek való 
megfelelés                                                                                                                  
H: pályázati úton 
új játszótéri 
játékok beszerzése 

Település 
gazdasági 
programja 

- meglévő játékok 
felújítása 

- folyamatos 
pályázatfigyelés                                                                                            
– Óvodai házirend                                                                                                               
– Kötelező tárgyi 
eszközök jegyzéke 

Polgármester R: 2019.12.31.  
K: 2020.12.31.  

H: 2021.12.31.        

Településünk 
új és 
korszerűbb 
óvodai  
játékokkal 
gazdagszik 
 Nagyobb 
eséllyel jutna 
mozgásigényé
nek 
kielégítéséhez 
minden 
gyerek. 
 
Fenntarthatós
ág: pályázattól 
függően,  

Humán, 
technikai, 
pénzügyi 
erőforrás 

Pályázatfüggő 

5 Önkormányzat 
szerepvállalása az 
oktatási 
intézmények 
életében 

Önkormányzat 
megváltozott 
szerepköre a 
közoktatási 
intézmények 
fenntartásában. 

R: 2019. 
12.31.Önkormány
zat részvétele a 
támogatásba, 
feladatokba, 
támogatási 
rendszer 
újragondolása  

K: 2020.06.30. 
Fenntartói 
feladatok ellátása, 
nyári 
karbantartási 
munkálatok 

Település 
gazdasági 
programja 

- közfoglalkoztatás 
keretében dolgozó 
szakmunkások 
kijelölése 
megfelelő 
munkára 

- folyamatos  
munkavégzés                                                                                                                                                                                                                           
- támogatások 
biztosítása 

Polgármester R: 2019.12.31.  
K: 2020.06.30.  

H: 2021. 09.01. és 
minden év 09.01-e. 

Településünkö
n is fontos, 
hogy 
működjön és 
megmaradjon 
minden eddigi 
oktatási 
intézmény, 
hogy helyben 
kerüljön sor az 
oktatásra, ne 
kelljen 
iskolabuszokka
l megszervezni 

Humán, 
technikai, 
pénzügyi 
erőforrás 

Pályázatfüggő 
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biztosítása                                                                                                                           
H: 2021. 09.01  A 
tanévkezdés 
idejére minden 
munkálatok 
befejezése, a 
gyerekek részére 
az iskola  és 
környezete 
zavartalanul 
rendelkezésre 
álljon minden 
évben. 

a gyerekek 
részére a 
tanuláshoz 
való 
hozzáférést. 
A diákok 
ösztönzése a 
tanulásra, 
hogy minél  
több 
kiemelkedő 
tanulmányú 
gyerekkel 
büszkélkedhes
sünk. 

Fenntarthatós
ág: Minél 
hosszabb 
távon  akár 
pályázati 
eszközök 
igénybevételév
el is. 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 Nők 
foglalkoztatásának 
javítása 

Magas a 
munkanélküliek 
aránya a nők 
körében. 

Cél: a nők 
foglalkoztatottság
ának emelkedése                                                            
R: 2019. 01. 01. 
célcsoport 
felkutatása, 
tanfolyamok 
keresése  OKJ-
képzés keretében 
ahol  olyan 
szakmát 
sajátítanak el, 
hogy ebből 
piacképes 
terméket tudjanak 
előállítani.  
 K: 2019. 09.01.-
től tanfolyam 
beindulása 
részvétel azon 

H: 2020. 06.3.-ig 
tanfolyam sikeres 
elvégzése, két 
éves képzés 

Település 
gazdasági 
programja 

- célcsoport 
felkutatása, 
- tanfolyam 
kezdési időpontok 
folyamatos 
követése, 
jelentkezés, 
részvétel 
- az a gyakorlat 
alatt készített  
termékek 
(kosárfonásból, 
stb.)  piacon 
történő 
értékesítéséhez 
segítségnyujtás, 

Polgármester - 2019.01. célcsoport 
felkutatása 
- 2019. 08.15. 
tanfolyamra 
jelentkezés  
- 2019. 09. 01. 
tanfolyam 
megkezdése                                                                             
- 2020 06. 30 – 
2021.06.30 
tanfolyam elvégzése 
attól függően hogy 
1gy vagy két éves 
képzésben vesznek 
részt. 

- 2015. 08-01 től a 
megtermelt és 
előállított termékek  
értékesítése   

R: minimum 20 
fős csoport 
felkutatása, 
ebből 
tanfolyamon 
résztvevők 
min. 15 fő,  
K: 
eredményesen 
tanfolyamot 
végzett min. 
12 fő   
H: családok 
bevételének 
növelése, 
kevesebb 
segélyezett  
A háztartásbeli 
nők bevonása 
a képzésbe, 
termelésbe 
ezáltal 
hasznosabbá 
vállnak 

Helyszín,  
képzési 
támogatás, 
oktatók bére, 
szükséges 
alapanyagok, 
esetleges 
utiköltség 
támogatása. 
Pályázati 
forrás 

Pályázatfüggő 
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esetén                            
2021.06.30. 

önmaguk, ezen 
tul a családjuk 
és  a 
társadalom 
számára is. 
 

Fenntarthatós
ág: a 
célcsoport 
szemléletváltá
ssal 
hosszutávon    

2 Adatbázis 
létrehozása 

Adathiány a nők 
gazdaságban és 
esélyegyenlőségb
en betöltött  
szerepéről 

Cél: Megfelelő 
adatbázis 
elkészítése                                                                              
R: 2019. 01.01. 
adatgyűjtés 
elkezdése  
 K: 2020. 01.01. az 
összegyűjtött 
adatok 
feldolgozása, 
elemzése  

H: 2020. 06.30. 
adatbázis 
létrehozása 

Település 
gazdasági 
programja 

- Az 
adatgyűjtéshez 
szükséges 
meglévő források 
felkutatása, 
statisztikai 
nyilvántartások, 
amennyiben ez 
nem elegendő, 
helyi adatgyőjtés 
szervezése        -  
Kérdőív 
elkészítése 
- a kérdőívek 
célcsoporthoz való 
eljuttatása, 
begyűjtése, 
feldolgozása 

- következtetések 
levonása, 
adatállomány 
létrehozása, 
folyamatos 
nyomon követés 

Polgármester - 2019. 03. 31.-ig 
kérdőív elkészítése  
- 2020. 01.01-ig 
kérdőívek 
célcsoporthoz való 
eljuttatása, 
begyűjtése, 
feldolgozása 
- 2021. 06.30-ig* 
következtetések 
levonása, 
adatállomány 
létrehozása  

R: kérdőívek 
célcsoport 
általi kitöltése, 
sikeres 
adatbegyűjtés, 
feldolgozás  
K: kérdőívek 
kiértékelése, 
adatbázis 
elkészítése  
H: az elkészült 
adatbázis 
folyamatos 
nyomon 
követése 
 

 
Fenntarthatós
ág: A Helyi 
esélyegyenlősé
gi programhoz 
kapcsolódo 
felülvizsgálat 
alkalmával, azt 
követően 
folyamatosan  
az adatbázis 
frissítése,  
felmérés 
elvégzése, 
kapcsolódó 
intézményekke
l folyamatos 
kommunikáció 
fenntartása 

Humán 
erőforrás,  
pénzügyi 
forrás, 
önkéntesek 
bevonása 

Pályázatfüggő 

3 Közszférában 4 GYES mellett nem Cél: 4 órás Település - Az célcsoporttal Polgármester 2019. 01.01 R: sikeres  a Humán Pályázatfüggő 
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órás 
munkalehetőség 
biztosítása 

dolgoznak a nők foglalkoztatás 
szorgalmazása                                                                        
R: 2019. 01.01. 
célcsoport 
megkeresése 
lehetőségekről 
való tájékoztatása  
 K: 2020. 06. 30. az 
intézményeknél, 
helyi 
vállalkozóknál 
történő 
tájékozódás a 4 
órában 
foglalkoztatásról  , 
átszervezésekkel 

H: 2021. 12.31. 
minél több nő 
bevonása GYES 
melletti munkára 

gazdasági 
programja 

a lehetőségeket 
ismertetni                                                                  
- A helyben 
működő 
intézmények, 
vállalkozásoknál 
történő 
munkahelyi 
átszervezések 
megtárgyalása 

- GYES mellett 
történő 
munkavégzésre 
lehetőség nyujtás 

célcsoport 
megkeresége, 
tájékoztatása  
- 2020.06.30-ig  a 
munkalehetőségek 
elfogadása, 
Munkahelyi 
átszervezésével uj 
munkahelyek 
betöltésére van 
lehetőség 

- 2021. 06.30*-ig az 
elvállalt munka 
mellett a 
gyereknevelés 
összeegyeztetése 

célcsoport 
megcélozása  
K: a 
munkahelyeke
n, 
intézményekn
él a 
felhalmozódó 
munkákban 
nagy 
segítséget 
jelent.  
H: mind anyagi 
bevétel és 
elismertség 
önbizalommal 
tölti el azokat 
akik elfogadták 
a lehetőséget 
 

 
Fenntarthatós
ág:  A 4 órás 
munkavégzés 
és a 
gyermeknevel
és 
összeegyeztet
hető, a 
célcsoport és a 
munkahelyek 
is jól járnak. 

erőforrás,  
pénzügyi 
forrás, 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Idősek bevonása a 
helyi közéletbe 

Nincsenek 
képviselve az 
idősek a helyi 
döntéshozatalban 

R: 2019. április  
Önkrományzati  
képviselő-
választásig, 
célcsoport 
felkeresése,   
K: bevonni 
legalább az 
időseket érintő 
döntéshozatalba, 
felkelteni az 
érdeklődést 
H: kiterjeszteni 
minél szélesebb 
körben a 

Település 
gazdasági 
programja 

Ahhoz, hogy az 
idős személyek is 
részt vegyenek a 
helyi közéletbe, 
szükséges        - 
őket felkeresni                                                                                                                      
- éreztetni velük, 
hogy fontosak 

Polgármester R: 2019. 12.31. 
nyugdíjas koru 
személyeknek  külön 
program szervezése 
meghívása  
K: 2020. 06. 30. 
felkérés a választási 
előkészületekben 
részt vevő 
bizottságokba való 
részvételre 
H: 2021. október-től 
folyamatosan  a 
célcsoportból  
felvállalt 

Az idős 
személyek  a 
közéletben 
való aktív 
részvétele, 
vélemények 
figyelembe 
vétele a már 
általuk 
megtapasztalt 
dolgok 
elfogadása, 
figyelembe 
vétele.   
Fenntarthatós

Humán 
erőforrás  
(civil 
szervezetek, 
önkéntesek), 
pályázati 
erőforrás. 

Pályázatfüggő 
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részvételt feladatokhoz való 
segítség nyujtás      

ág: Folyamatos 
kapcsolattartá
s  
A Pályázati 
erőforrásból 
felújított 
művelődési 
házban a 
célcsoport 
aktívan részt 
vesz a 
település 
rendezvényein
, heti 
rendszeresség
gel hasznos 
elfoglaltságuk 
biztosított, 
ahol egyre 
nagyobb 
létszámmal 
vesznek részt a 
célcsoport 
tagjai köréből.  

 

2 Kertek 
újraművelése 
elsősorban 
közfoglalkoztatás 
keretében. 

Az időskorúak 
tulajdonában lévő 
kertek 
elhanyagoltak, 
rendezetlenek, 
kihasználatlan 

R: 2019.03.31 
feltérképezni a 
műveletlen 
kerteket, 
területeket  újra 
bevonni a 
termelésbe 
K: 2019. 06.30tól 
folyamatosan a 
megtermelt 
termékek 
felvásárlása, 
értékesítés 
megszervezése.  

H: 2020. 03.31 a 
már megkezdett 
kerteket tovább 
kell művelni 

Település 
gazdasági 
programja 

A használható 
területek 
feltérképezése, az 
idősek 
véleményének 
kikérése, 
tapasztalatainak 
figyelembe vétele. 

A termékek 
felvásárlásának, 
értékesítésének 
megszervezése, 

Polgármester R: 2019. 12.31. 
feltérképezni a 

műveletlen kerteket, 
területeket 

K: 2020.03.31. a 
területeket újra 

bevonni a termelésbe 
H: 2021.03.31. a 

felvállalt területek 
folyamatos 
művelése, a 

megtermelt javak 
értékesítése.   

R: kérdőívek 
célcsoport 
általi kitöltése, 
sikeres 
adatbegyűjtés, 
feldolgozás  
K: kérdőívek 
kiértékelése, 
adatbázis 
elkészítése  
H: az elkészült 
adatbázis 
folyamatos 
nyomon 
követése 
 

 
Fenntarthatós
ág: évente 
felmérés 
elvégzése, 
kapcsolódó 
intézményekke

Humán 
erőforrás, 
társadalmi 
munka (civil 
szervezetek, 
önkéntesek), 
pályázati 
erőforrás. 

Pályázatfüggő 
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l folyamatos 
kommunikáció 
fenntartása 

3 Helytörténeti 
adattár 
létrehozása 

Kulturális 
hagyományok 
elsorvadása 

Helyi  és 
helytörténeti 
emlékek és 
hagyományok 
összegyűjtése                              
R: jeles napjaink 
értékeinek 
felfedezése, tárgyi 
emlékek gyűjtése                           
K: jeles napok 
megünneplése 
több generáció 
együttműködéséb
en, helytörténeti 
emlékek 
összegyűjtése 

H: ünnepköröknek 
megfelelő 
hagyományokra 
támaszkodó 
ünnepségek 
tartása, 

Település 
gazdasági 
programja 

Kulturális, helyi  
amatőr csoportok 
hagyományokat 
bemutató 
tevékenységének, 
régi 
hagyományoknak 
a  feltérképezése, 
összegyűjtése, 
beillesztése a mai 
életformába, régi 
szokások 
átörökítése. 

Polgármester R: 2019. 05. 31-ig a fő 
és mellék  utcák 
járdáinak  kijavítása  
K: 2020.12.31.-ig 
község utcáin 
legalább járda 
lerakása   
H: 2021. 12.31.-ig a 
község összes utcáin   
szilárd burkolat 
építésére  terv 
készítés 

 

 
  
R: a utcákon  a 
fogyatékkal 
élők 
biztonságosab
ban tudnak 
közlekedni.  
K: a 
mellékutcákat 
is járda 
kialakítás 
folytán a 
fogyatékkal 
élők is tudják 
használni 
 H: a település 
minden utcája 
alkalmas a 
fogyatékkal élő 
emberek 
közlekedésére. 
Fenntarthatós
ág: pályázat 
által nyujtott 
támogatások 
igénybe vétele, 
anyagi 
erőforrások 
átcsoportosítá
sával. 
 

 

önkormányzati 
támogatás, 
civil 
szervezetek 
hozzájárulása, 
önkéntes 
adományok,  
pályázati 
források. 

Pályázatfüggő 

4 50 év felettiek 
foglalkoztatásának 
elősegítése 

Magas a 
munkanélküliek  
aránya a 
településen az 50 
év felettiek 
körében 

Foglalkoztatottak 
számának emelése                                                                             
R: 10 %-al 

K: 20 %-kal                                                                                                                           
H: 30 %-kal 

Település 
gazdasági 
programja 

- lehetőségek 
felmérése 

- érintett 
célcsoport 
felkérése 

Polgármester 2019.12.01-től 
rendszeres 
tájékoztatás  
2020.03.01-től 
akadálymentesítés a 
település 
központjában  
2021. 01.01-től 
további 
akadálymentesítés   
 

 

R: a 
fogyatékkal élő 
emberek a 
megfelelő 
tájékoztatású 
formák révén 
értesülnek a 
település 
programjairól   
 K: meg tudják 
közelíteni a 
központban 

Humán 
erőforrás                                                                                                   
Pályázati  és 
egyéb 
források, 
támogatások 
igénybe vétele 

Pályázatfüggő 
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tartott 
eseményeket, 
rendezvényeke
t, helyszíneket  
H: meg tudják 
közelíteni a 
település 
szélső részein 
megtartott 
rendezvényeke
t 

 
Fenntarthatós
ág: 
pályázatfüggő 
és a 
kidolgozott 
tájékoztatási 
rendszer 
folyamatos 
működtetése, 
fejlesztése 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

 

1 Foglalkoztatás 
bővítése a 
fogyatékkal élők 
számára 

A fogyatékkal élők 
foglalkoztatására 
helyben nincs  
lehetőség van. 

R: célcsoport 
megszólítása  
K: hajlandóság 
felmérése  

H: munkahelyek 
felkutatása 

Település 
gazdasági 
programja 

-   kapcsolat 
felvétel a helyi, 
területi 
szervekkel, 
(Pirehab 
Létavértes, 
Debrecen) 
-  foglalkoztatók 
megkeresése 

 

Polgármester - 2019. 03. 31.-ig 
célcsoport 
megkeresése  
-2019. 06. 30-ig 
irásos, ha szükséges 
személyes területi 
szervnél történő 
eljárás,  

- 2020. 07-01*-től 
célcsoport 
folyamatos bevonása 
a munkába 

Elhelyezkedés 
esélyének 
megvalósítása                                                                         
R: fogyatékkal 
élők 
megkeresése  
K: érdeklődés 
felkeltése 
H: a 
munkahelyi  a 
lehetőségek 
kihasználására 
való célcsoport  
meggyőzés 
 

 
Fenntarthatós
ág: A 
fogyatékkal 
élőkkel 
kapcsolatos 
szervezetek, 
állami 
támogatással 

Humán 
erőforrás, 
infrastruktúra,  
pénzügyi 
forrás 

Pályázatfüggő 
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munkahelyek 
fenntartása, 
tovább 
bővítése 

2 Adatbázis 
létrehozása 

A fogyatékkal élő 
személyekről, nem 
rendelkezünk  
adatokkal 

R: adatgyűjtés 
K: adatok 
feldolgozása, 
elemzése 

H: adatbázis 
létrehozása 

Település 
gazdasági 
programja 

-   Kérdőív 
elkészítése 
-   a kérdőívek 
célcsoporthoz való 
eljuttatása, 
begyűjtése, 
feldolgozása 

- következtetések 
levonása, 
adatállomány 
létrehozása, 
folyamatos 
nyomon      
követés 

Polgármester 

- 2019. 03. 31.-ig 
kérdőív elkészítése  
- 2019. 09. 30-ig 
kérdőívek 
célcsoporthoz való 
eljuttatása, 
begyűjtése, 
feldolgozása 
- 2020.12.31* 
következtetések 
levonása, 
adatállomány 
létrehozása 

R: kérdőívek 
célcsoport 
általi kitöltése, 
sikeres 
adatbegyűjtés, 
feldolgozás  
K: kérdőívek 
kiértékelése, 
adatbázis 
elkészítése  
H: az elkészült 
adatbázis 
folyamatos 
nyomon 
követése 
 

 
Fenntarthatós
ág: évente 
felmérés 
elvégzése, 
kapcsolódó 
intézményekke
l folyamatos 
kommunikáció 
fenntartása 

Humán 
erőforrás, 
pénzügyi 
erőforrás 

Pályázatfüggő 

3 Közutak 
rendbetétele 

A település régen 
készült közútjai 
járhatatlanok, 
baleset 
veszélyesek 

R: a fő utca és 
mellékutcák  
felmérése, azon  
szakaszainak 
kijavítása amely 
járhatatlan 
K: a fő utca és  
mellékutcák 
járdáinak 
felújítása,  
kijavításra szorul 
H: a település 
azon utcáinak 
szilárd burkolattal  
való ellátása, ahol  
még mindig csak 
földut van, és a 
lakosoknak járda 

Település 
gazdasági 
programja 

- A közutak, járdák 
felújítása,                                                                                             
- újak építése, 
hogy a fogyatékkal 
élők, ezáltal az 
egész falu 
lakossága 
biztonságosabban 
közlekedhessen. 

Polgármester R: 2019. 05. 31-ig a fő 
és mellék  utcák 
járdáinak  kijavítása  
K: 2020.12.31.-ig 
község utcáin 
legalább járda 
lerakása   
H: 2021. 12.31.-ig a 
község összes utcáin   
szilárd burkolat 
építésére  terv 
készítés 

 

 
R: a utcákon  a 
fogyatékkal 
élők 
biztonságosab
ban tudnak 
közlekedni.  
K: a 
mellékutcákat 
is járda 
kialakítás 
folytán a 
fogyatékkal 
élők is tudják 
használni 
 H: a település 
minden utcája 
alkalmas a 

Humán 
erőforrás,  
pénzügyi 
forrás, 
pályázati 
források 

Pályázatfüggő 
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sem áll 
rendelkezésére. 

 

fogyatékkal élő 
emberek 
közlekedésére. 
Fenntarthatós
ág: pályázat 
által nyujtott 
támogatások 
igénybe vétele, 
anyagi 
erőforrások 
átcsoportosítá
sával. 

 

4 Fogyatékkal élők 
rendezvényeken 
való részvételének 
biztosítása 

A településen 
fogyatékkal élő 
emberek nem 
keresik fel a helyi 
rendezvényeket 

R: információ 
áramlás 
hatékonnyá 
tétele. 
K: 
akadálymentesítés 
a falu 
központjának 
teljes egészén. 
H: közlekedés 
feltételeinek 
javulása a 
település egészén. 

 

Település 
gazdasági 
programja 

R: információ 
áramlás 
hatékonnyá 
tétele. 
K: 
akadálymentesítés 
a falu 
központjának 
teljes egészén. 
H: közlekedés 
feltételeinek 
javulása a 
település egészén. 

 

Polgármester 2019.12.01-től 
rendszeres 
tájékoztatás  
2020.03.01-től 
akadálymentesítés a 
település 
központjában  
2021. 01.01-től 
további 
akadálymentesítés   

 

R: a 
fogyatékkal élő 
emberek a 
megfelelő 
tájékoztatású 
formák révén 
értesülnek a 
település 
programjairól   
 K: meg tudják 
közelíteni a 
központban 
tartott 
eseményeket, 
rendezvényeke
t, helyszíneket  
H: meg tudják 
közelíteni a 
település 
szélső részein 
megtartott 
rendezvényeke
t 

 
Fenntarthatós
ág: 
pályázatfüggő 
és a 
kidolgozott 
tájékoztatási 
rendszer 
folyamatos 
működtetése, 
fejlesztése 

Intézkedési 
terv Humán 
erőforrás és 
pénzügyi 
forrás 

Pályázatfüggő 



3. Megvalósítás 

 

 

A megvalósítás előkészítése 

 

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és 

ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig 

partneri viszony során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve 

támogassák.  

 

Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a 

program elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az 

esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai 

dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő 

bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat 

Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.  

 

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési 

Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű 

akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.  

 

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, 

ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba 

történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz 

létre és működtet.  

 

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

maradéktalanul megvalósuljanak. 

 

 

A megvalósítás folyamata 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP 

Fórumot hozunk létre.  

 

A HEP Fórum feladatai: 

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

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

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

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

beavatkozások meghatározása 

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

felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,  

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

testületi döntésre 

- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 

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

 

Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a 

terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen 

kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az 

Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) 

beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves 

munkatervvel rendelkeznek. 
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A HEP Fórum működése: 

 

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

A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 

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

átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 

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

illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre. 

 

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport 
 

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

 

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

 

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

 

Romák/ mély-
szegénységben 

élők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

 

HEP Fórum  
tagjai:  

munkacsoportok 
vezetői, önkormányzat, 
képviselője, partnerek 

képviselője 
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Monitoring és visszacsatolás 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és 

javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek 

felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 

 

Nyilvánosság 

 

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása 

érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.  

 

A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program 

nyilvánosságra hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első 

ülésének mihamarabbi összehívása.  

 

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program 

megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település 

döntéshozóit, tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi 

partnerek képviselőit. 

 

A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk 

a személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az 

önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a 

figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük 

kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának 

fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi 

környezet kialakítása érdekében. 

 

 

Kötelezettségek és felelősség 
 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a polgármester 

felel.:  

- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének 

sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat 

biztosítása. 

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

annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így  

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

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  

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

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  

o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői 

minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP 

végrehajtásához.  

o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a 

szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés 

következményeinek elhárításáról intézkedni  

 

 

 

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

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

tevékenységének összehangolása, instruálása),  

- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  

- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az 

önkormányzat felelősével közösen 

- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

 

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

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre 

vonatkozó jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi 

szolgáltatásokat, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, 

hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb 

programon részt vegyenek.  

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

annak megvalósításában. 

- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt 

irányítóinak. 

- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 

érvényesüléséről. 

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, 

számukra szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve 

kötelezőként kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a 

jövőben bele kell foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt 

feladat-megosztás, együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal 

kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet 

vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.) 
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