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

A település bemutatása 
 
A Mátra déli lejtőjén, Gyöngyöstől 8 km-re ÉNy-É-i irányban található a település Heves megyében a 
gyöngyösi járásban. A település állandó lakosságszáma 2013. január 1.én 1533 fő.  Csak alsóbbrendű 
közúton közelíthető meg Gyöngyösről, és a legközelebbi vasútállomás is itt található. A település 
közigazgatási területéhez tartozik Károlytáró, Altáró, Bagolyvár, Ércelő, településrészek is. 
 
A bronzkorból származó szórványleletek szerint az egykori avar uralom emlékei a gátnyomok, melyek 
Gyöngyösoroszi területén, a védelmi vonal mentén kialakított lakott település védelmét szolgálták. A 
honfoglalás után hamar benépesedett, 1209-ben szerepel a neve Huruzi néven írott emlékeinkben. 
1235-ben Huruz, majd 1275-ben íródott oklevél alapján Urus, illetve az egri káptalan egyik határjárási 
oklevelében Oros néven szerepel. Ekkor az Aba nemzetség birtoka.  
A község templomát már 1332-ben említi a pápai tizedjegyzék, a települést pedig Orozi néven. Ez az 
Alexandriai Szent Katalinról elnevezett legrégebbi templom 1680 körül elpusztult, a XVIII. század 
elején már felújításáról és bővítéséről tesznek említést a források. Berendezései és felszerelései közül 
ma is sok származik ebből a korból. A templom kertjében álló helyileg védett műemlékek a Nepomuki 
Szent János kőből készült szobra, a Szentháromság szobor és a kőkereszt, amely barokk stílusú. A 
Petőfi utca 22. szám alatti lakóház falán emléktábla jelzi, hogy  életének egy szakaszán itt élt Bajza 
József, a reformkor költője. 
Ércbányászata középkori eredetű, mely a török hódoltság alatt megszűnt. Aranybányaérc nevű 
nemesfémbánya üzemét 1699-ben újították meg, 1767-ben Fazola Henrik tett kísérletet a 
bányaművelésre. 1866-ban megszűnt a bányák művelése. Az Urikány-Zsilvölgyi Magyar Kőszénbánya 
Rt. folytatott kutatásokat 1926-tól 1931-ig. 1945-ben a magyar állam vásárolta meg a Gyöngyösoroszi 
Ércbányát, mely gazdaságtalan termelés miatt 1986-ban bezárt. Jelenleg állami beruházásként folyik 
a bezárt bánya környezeti feltisztítása, a munkálatok várhatóan 2015-re fejeződnek be.  
A lakosság fő foglalkozása a szőlőtermelés volt, mivel a falu hegyes vidékén kitűnő csemege- és 
borszőlő termett. A termények közül a búza, a zab, kukorica és zöldtakarmány a legjelentősebb. 
1959-ben megalakult a "Február 24" Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, 1993-tól nem üzemel, 

                                                             
1
 Költségvetési koncepció, Szolgáltatástervezési koncepció, Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, 

Településfejlesztési koncepció, Köznevelési Fejlesztési Terv 
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felszámolták. Sokan visszaigényelték és kárpótlás illetve részarány alapján magántulajdonukba vették 
földjeiket, melyek művelését egyénileg végzik. A gazdálkodó egységek megszűnése miatt jelenleg 
országos átlagot meghaladó a munkanélküliség. Vizsgálják egy biodízel üzem létesítésének 
lehetőségét, amely enyhíthet majd a község munkanélküliségi helyzetén. 
 

Demográfiai Adatok 
 
A település földrajzi adottságai mellett, annak lakónépességének, kor, nem szerinti összetételének 
bemutatása is jellemzi azt. 
Településünkről elmondható, hogy lakónépessége stagnál, minimális, de folyamatos csökkenés 
jellemi az elmúlt években. 
A lakónépesség, mely, mind az állandó, mind a tartózkodási hellyel rendelkező lakosságot foglalja 
magában, alakulását az alábbi táblázat mutatja be. 
 
 
A településen az állandó népesség nemek és korcsoport szerinti megoszlása összességében  
kiegyensúlyozott. Az idő előrehaladtával azonban jelentős fordulat következik be, mivel a 65 év 
felettiek esetében a férfiak aránya mindössze 33%-ra csökken a többi korcsoport 50 % körüli 
megoszlásához képest. Ez a tendencia az országos tendenciának megfelelő, mivel az egész országra 
jellemző, hogy a férfiak várható élettartama jóval alacsonyabb a nőkénél. Ezen demográfiai jellemzőt, 
az idősekkel foglalkozó fejezetben külön is érdemes lesz elemezni. 
 

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 
 

  Fő Változás 

2007 1525   

2008 1533 101% 

2009 1524 99% 

2010 1506 99% 

2011 1518 101% 

2012   0% 

2013   

 2014   

 2015   

 2016   

 2017   

 Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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2. számú táblázat - Állandó népesség 2012. január 1-én  

  
fő % 

nők férfiak összesen nők férfiak 

nő 806 724 1530 53% 47% 

0-2 évesek           

0-14 éves 174 157 331 53% 47% 

15-17 éves 24 36 60 40% 60% 

18-59 éves 431 424 855 50% 50% 

60-64 éves 37 38 75 49% 51% 

65 év feletti 140 69 209 67% 33% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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A településünkön a lakosságszám várhatóan a jövőben nem fog drasztikusan emelkedni, ha a 
természetes szaporodást, az öregedési indexet, valamint a belföldi vándorlások mutatószámait 
összevontan elemezzük. Az állandó népesség számát pozitív irányba mozdíthatja elő, hogy viszonylag 
alacsony az öregedési index, azaz több fiatal (0-14 év) él a településünkön, mint idős korú (65 év 
felett), és általában többen születnek, mint amennyien elhaláloznak településünkön. Az 
elvándorlások magas száma viszont negatív irányba fordítja a lakosságszámot. 
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3. számú táblázat - Öregedési index 

  
65 év feletti állandó lakosok 

száma (fő) 
0-14 éves korú állandó 

lakosok száma (fő) 
Öregedési index (%) 

2001 200 358 55,9% 

2008 213 321 66,4% 

2009 219 325 67,4% 

2010 207 325 63,7% 

2011 209 331 63,1% 

2012     
 

2013     
 

2014     
 

2015     
 

2016     
 

2017     
 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

  állandó jellegű odavándorlás elvándorlás egyenleg 

2008 28 24 4 

2009 32 45 -13 

2010 26 26 0 

2011 19 30 -11 

2012     
 

2013     
 

2014     
 

2015     
 

2016     
 

2017     
 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

   
 

 



 9 

 

5. számú táblázat - Természetes szaporodás 
 

  élve születések száma halálozások száma 
természetes szaporodás 

(fő) 

2008 24 10 14 

2009 23 18 5 

2010 19 27 -8 

2011 24 10 14 

2012     
 

2013     
 

2014     
 

2015     
 

2016     
 

2017     
 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

   

 
 
 

Értékeink, küldetésünk 
 
Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat a településen élő lakosság életminőségének megőrzése és 
javítása érdekében kiemelt figyelmet fordít a magas színvonalú, széles körű közszolgáltatások 
biztosítására szem előtt tartva az esélyegyenlőség biztosítását a hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportok számára is. 
A település helyzete infrastrukturálisan jónak mondható, víz-,szennyvíz,a-gázvezeték hálózat, telefon 
kábel tv, internet-szolgáltatás biztosított. A településen működik önkormányzati hivatal, óvoda, 
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általános iskola, orvosi rendelő, posta, gyógyszertár, több kereskedelmi egység és pénzintézet is. Az 
elmúlt 6 évben az önkormányzat intézményei pályázati és sajáterős forrásból felújításra kerültek. A 
felújított Művelődési Házban található a nyilvános könyvtár közel 8000 darabos könyvállománnyal és 
az integrált közösségi és szolgáltató tér (továbbiakban: IKSZT.). A településen felújításra került a 
Közösségi Ház, ahol a KMB-s iroda található, valamint a hegyközség irodája, és egy konditerem. 
Pályázati forrásból falumúzeum került kialakításra, melynek berendezése, hagyományőrző 
programok beindításának megszervezése jelenleg is zajlik. 
Turisztikai látványosság Magyar Balázs tulajdonát képező egyedülálló ásványgyűjtemény, valamint a 
Mátra-Bacchus Kft borospincéje. 
A helyi civil szervezetek között ki kell emelni a Gyöngyösoroszi Szabadidős Lövész Klubot, a 2013. 
évtől egyesületi formában működő Gyöngyösoroszi Hagyományőrzők Egyesületet, és a 
Gyöngyösoroszi Férfi Kórus Egyesületet is. Helyi civil szerveződés formájában működik a Nyugdíjas 
Klub. 
Az egyházi szervezetek közül a római katolikus egyház Gyöngyösoroszi Egyházközsége a hitéletet 
erősíti, míg a Jó Pásztor Nővérek Rendjének helyi közössége és az alapításukkal működő Segítő Kezek 
Alapítvány a mélyszegénységben élők, romák és gyermekek támogatását segíti. 
 
A közintézmények fenntartása - óvodai ellátás, szociális alapszolgáltatások, közfoglalkoztatás 
szervezés, közösségi színtér biztosítása - mind a nők, a gyermekek, idősek, a munkanélküliek, és 
fogyatékkal élő emberek esélyeinek növelését célozzák.  
Gyöngyösoroszi Község Önkormányzata az esélyegyenlőséggel kapcsolatos tevékenysége során 
mindent megtesz annak érdekében, hogy az egyes projektek kidolgozásában az érdekelt civil 
szerveződések is aktív szerepet játszanak, elősegítve ezzel a település lakosságának ilyen irányú 
szemléletváltását is. 
 

Célok 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 
Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni 
kívánja: 

a) az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 
b) a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  
c) a diszkriminációmentességet,  
d) szegregációmentességet, 
e) 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. 
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A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP 
IT tartalmazza. 
 
A HEP IT célja 
 
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 
szempontjából. 
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a 
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-
értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó 
tematikus munkacsoportokat. 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 
Az helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) 2010. május 1-jén hatályba 
lépett rendelkezése tartalmazza, mely rendelkezik a települési önkormányzatok helyi 
esélyegyenlőségi program elkészítésnek kötelezettségéről A rendelkezés értelmében a helyi 
önkormányzat, valamint a többcélú kistérségi társulás öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot 
fogad el, melyet 2 évente át kell tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni.  
Az Ebktv. 31. § (6) bekezdése értelmében, figyelemmel a 64/A §-ra, 2013. július 1-től a települési 
önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi 
megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, 
pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha hatályos helyi esélyegyenlőségi 
programmal rendelkezik.  
 
A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

a) 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  

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

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

a) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) 

b) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 
c) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 

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

(továbbiakban: Gyvt.) 
g) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) 
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h) Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének szociális és gyermekvédelmi 
tárgyú önkormányzati rendeleteinek 

előírásaira. 
 
A magyar jogrendszer igen szerteágazó, életünk szinte minden lépésében jogszabályok határozzák 
meg elvárt magatartásunkat, cselekvési lehetőségeinket. A magyar jogrendszer nem önmagában álló 
joganyag, annak tartalmára, így az esélyegyenlőség területeit szabályozó előírásokra is befolyást 
gyakorolnak a nemzetközi kapcsolatokból fakadó kötelezettségeink. Az esélyegyenlőség 
előmozdítását célzó fent meghatározott jogi szabályozások mellett a nemzetközi dokumentumokat 
és a helyi szintű, a Képviselőtestület által elfogadott dokumentumokat kell számba venni, melyek 
megalapozzák a HEP tartamát és célkitűzéseit, intézkedési tervét. 

 
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben 
foglalt helyi esélyegyenlőségi programok intézkedései kapcsolódnak a következőkben felsorolt, EU és 
nemzeti szintű stratégiákhoz, ágazati politikákhoz: Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata; EU 2020 
stratégia, Nemzeti Reform Program, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia, „Legyen jobb a 
gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia, Roma Integráció Évtizede Program, Nemzeti Ifjúsági Stratégia. 
 
Az államok közötti kapcsolatok rendezését a nemzetközi egyezmények, nemzetközi szerződések 
szolgálják, melyek az államok megegyezésével jönnek létre. A nemzetközi szervezetek a XX. 
században a II. világháborút követően jönnek létre, és szerepük folyamatosan erősödik.  
 
Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 
A nemzetközi szervezetek között elsőként az Egyesült Nemzetek Szövetségének (ENSZ) az égisze alatt 
1948. december 10-én elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát kell megemlíteni, mely az 
alapvető emberi jogokat határozza meg. Az egyetemes nyilatkozat ugyan nem tér ki külön az 
esélyegyenlőségre, de az alapvető emberi jogok, minden embert megilletnek. Ezen alapvető emberi 
jogokat Magyarország Alaptörvénye is deklarálja. 
 
Európai Szociális Karta 
Az Európa Tanács 1961-ben alkotta meg az Európai Szociális Chartát, melyet Magyarország az Európai 
Szociális Karta kihirdetéséről szóló 1999. évi C. törvény elfogadásával deklarált. A Szociális Karta még 
szintén nem említi az esélyegyenlőség fogalmát, de foglalkozik a gyermekek és fiatalok védelméhez 
való joggal; az oktatáshoz és munkához való joggal; a dolgozó nők védelméhez való joggal; és többek 
között a szociális jóléti szolgáltatásokból való részesüléshez való joggal, ezen belül a fogyatékosok 
jogaival. 
 
Az EU 2020 stratégia2 
Az Európa 2020 az Európai Unió 10 évre szóló növekedési stratégiája, a 2000-ben megkezdett 
Lisszaboni Stratégia folytatása, annak tapasztalatait beépítő új, közösségi gazdaságpolitikai 
célrendszer és ahhoz tartozó intézkedésterv. Célja nem csupán a válság leküzdése, a stratégia az 
uniós növekedési modell hiányosságait hivatott megszüntetni, és az intelligensebb, fenntarthatóbb 
és befogadóbb növekedés feltételeit kívánja megteremteni. Az esélyegyenlőség szempontjából 
releváns célkitűzések, melyeket 2020-ra az EU egészének teljesítenie kell két területen is megjelenik. 
Az oktatásban a lemorzsolódási arányt 10% alá kell csökkenteni. A szegénység/társadalmi kirekesztés 
ellen ható intézkedések sora pedig azt célozza, hogy legalább 20 millióval csökkenjen azok száma, 
akik nyomorban és társadalmi kirekesztettségben élnek, illetve akik esetében a szegénység és a 
kirekesztődés reális veszélyt jelent.  

                                                             
2 A Bizottság közleménye a Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, az Európai Központi Banknak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és az Európai Beruházási Banknak – Intézkedések a stabilitás, a 
növekedés és a munkahelyteremtés érdekében, Brüsszel, 2012. május 30. 
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Nemzeti Reform Program3 
Az Európa 2020 stratégia megvalósításának legfontosabb eszközét tagállami szinten a nemzeti 
reformprogramok jelentik, melyeket a tagállamoknak minden év áprilisában, a 
stabilitási/konvergencia programokkal együtt kell elkészíteniük. A nemzeti reformprogramok rögzítik 
az uniós kiemelt célok alapján megfogalmazott nemzeti célokat, továbbá ismertetik, hogyan kívánják 
a kormányok a célokat teljesíteni, illetve a növekedést hátráltató akadályokat leküzdeni. A 
dokumentumok azt is meghatározzák, hogy kik, mikor, milyen intézkedéseket hoznak majd, s hogy 
ennek milyen költségvetési vonzatai lesznek.4 A Nemzeti Reform Program az esélyegyenlőségi 
célcsoportok helyzetének javítása szempontjából közvetlen jelentőséggel bíró célkitűzéseket és 
intézkedéseket tett. 
 
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia5 
A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (NTFS) az Európai Bizottság által 2011-ben jóváhagyott 
„A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig” című dokumentumban 
foglaltakhoz illeszkedik. Az NTFS a szegénység elleni fellépés érdekében megfogalmazott 
felzárkózáspolitikát helyezi középpontba, emellett hangsúlyos célja a roma közösségek kirekesztése 
ellen ható folyamatok megelőzése, felszámolása. A stratégia célja, hogy a szegénység szempontjából 
meghatározó problématerületek – gyermekszegénység, romák helyzete, hátrányos helyzetű térségek 
– hosszú távú elképzeléseinek integrálását, kiegészítését, egységes célrendszerben történő kezelését 
kívánja előmozdítani, figyelemmel, a többi, a társadalmi felzárkózás szempontjából releváns 
stratégiára, így a gazdaságfejlesztésre és foglalkoztatáspolitikára, a vidékfejlesztésre, az egészségügyi, 
szociálpolitikai, közigazgatási elképzelésekre. 
 
 „Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia6 
A Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégia szükségességét elsősorban az indokolta, hogy 
csökkentse a gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit. A törvény 
minden gyerekre kiterjed, de értelemszerűen azoknak a gyerekeknek kell prioritást kapniuk, akiknek 
érdekei a legjobban sérülnek, akiknél a nélkülözések a legjobban korlátozzák fejlődésüket.  A Nemzeti 
Stratégia másik fontos indoka a szegénységi ciklus megszakításának szükségessége, a gyermekek és a 
társadalom közös távlati érdeke.  
 
Roma Integráció Évtizede Program7 
Az Országgyűlés 2007. június 25-én fogadta el a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről 
szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozatot, amely a Kormány feladatául tűzi, hogy a Stratégiai Terv 
végrehajtására készítsen rövid távú, kétéves időszakokra szóló intézkedési terveket. A Stratégiai Terv 
négy prioritási területen (oktatás, foglalkoztatás, lakhatás és egészségügy), az egyenlő bánásmód 
érvényesítésével kapcsolatban, továbbá a kultúra, a média és a sport területén határoz meg átfogó 
célokat, a célokhoz kapcsolódó konkrét feladatokat, az ezekhez rendelt mutatókat, továbbá a 
feladatok eléréséhez szükséges intézkedéseket. A nemek közötti esélyegyenlőség megteremtését a 
négy prioritási területen megfogalmazottakhoz kapcsolódó feladatokon és intézkedéseken keresztül 
kívánja megvalósítani. 
 
Nemzeti Ifjúsági Stratégia 

                                                             
3 A következő lépés – A Széll Kálmán terv 2.0, Magyarország Kormánya, 2012. április 
www.kormany.hu/download/3/e8/80000/1-A_k%C3%B6vetkez%C5%91_l%C3%A9p%C3%A9s%20(SzKT%2020).pdf  
4 Európai Bizottság, Európa 2020 http://ec.europa.eu/europe2020/documents/related-document-type/index_hu.htm  
5 Nemzeti Társadalmi és Felzárkózási Stratégia – mélyszegénység, gyermekszegénység, romák (2011-2020.) Budapest, 2011. 
november http://romagov.kormany.hu/nemzeti-tarsadalmi-felzarkozasi-strategia 
6 47/2007. (V. 31.) OGY határozat a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032.; www.biztoskezdet.hu  
7 A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat; Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium, 2008. 

http://www.kormany.hu/download/3/e8/80000/1-A_k%C3%B6vetkez%C5%91_l%C3%A9p%C3%A9s%20(SzKT%2020).pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/documents/related-document-type/index_hu.htm
http://romagov.kormany.hu/nemzeti-tarsadalmi-felzarkozasi-strategia
http://www.biztoskezdet.hu/
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Az Országgyűlés 2009-ben fogadta a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról készült dokumentumot (88/2009. 
(X. 29.) OGY határozat). A Stratégia az ifjúsági korosztályokkal kapcsolatos állami felelősség 
összefoglalása a 2009-2024. időszakra vonatkozóan. Részletezi az ifjúságpolitika hosszú távú 
társadalmi céljait, megvalósításukhoz az egyes területeken a horizontális és specifikus célokat, 
valamint ezekhez kapcsolódó részcélokat határoz meg. A Stratégia megvalósítása kétéves cselekvési 
tervek mentén történik, a 2012-2013. évi cselekvési tervről az 1590/2012. (XII. 27.) Korm. határozat 
rendelkezik.  
 
 
1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása 

 

A központi jogi szabályozás mellett a települési önkormányzat képviselőtestülete feladatkörében 
eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, 
illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkothat a Magyarország 
Alaptörvényének felhatalmazása alapján. 

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete törvényi felhatalmazás alapján az 
esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő alábbi önkormányzati rendeleteket alkotta meg: 

a) A szervezeti és működési szabályzatról szóló Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat 
Képviselőtestületének 3/2011. (III. 07.) önkormányzati rendelete, melynek 1. mellékelte 
részletesen tartalmazza az önkormányzat kötelező és szabadon vállalt feladatainak ellátási 
formáit, 

b) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló Gyöngyösoroszi Önkormányzat 
Képviselőtestületének 5/2003. (V. 23.) önkormányzati rendelete, mely meghatározza az 
egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások formáit, 

c) A gyermekjóléti alapellátásról szóló Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat 
Képviselőtestületének 5/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete, mely a gyermekek részére 
biztosított pénzbeli és természetbeni ellátások formáit határozza meg,  

d) A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről szóló Gyöngyösoroszi Községi 
Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2011. (VI. 27.) önkormányzati rendelete, mely az 
egészségügyi ellátás hozzáférésének szabályait tartalmazza. 
 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

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

 
Gazdasági program - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(Továbbiakban: Möt.) 116. §-a értelmében a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit 
gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat 
felelős. Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat gazdasági programjának felülvizsgálata inokolt. 
 
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. A 2013. évre vonatkozó költségvetési koncepcióban az Önkormányzatnak a 
Möt 13. §-ban meghatározott kötelező feladataihoz szükséges pénzügyi forrásait biztosítja, melyek 
mind a közszolgáltatás szervezésre, mind a pénzbeli és természetbeni támogatásra vonatkozó 
pénzügyi forrásokat tartalmazza. A Költségvetési Koncepcióban meghatározott feladatok 
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költségvetési forrásait és kiadási előirányzatait részletesen Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat 
Költségvetési rendelete tartalmazza. A HEP-ben meghatározott célok megvalósításához szükséges 
pénzügyi forrásokat a következő évekre vonatkozóan a költségvetés tervezés folyamatába be kell 
építeni. 
 
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 
településrendezési feladatukat a helyi építési szabályzat, valamint a településrendezési tervek 
elkészíttetésével és azok elfogadásával látják el.  
Településszerkezeti terv - Az 1997. évi LXXVIII. törvény 10. §-a szerint a településszerkezeti terv 
meghatározza a település alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek 
megfelelően az egyes területrészek felhasználási módját, a település működéséhez szükséges 
műszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és 
elrendezését, az országos és térségi érdek, a szomszédos vagy a más módon érdekelt többi település 
alapvető jogainak és rendezési terveinek figyelembevételével a környezet állapotának javítása vagy 
legalább szinten tartása mellett. A településszerkezeti tervet a települési önkormányzatnak legalább 
tízévenként felül kell vizsgálnia, és szükség esetén a terv módosításáról vagy az új terv elkészítéséről 
kell gondoskodnia. A tízévenkénti szükséges felülvizsgálat során gondoskodni kell az időközben 
történt módosítások egységes tervbe foglalásáról. Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat a 
településrendezési tervet a helyi építési szabályzatot és településszerkezeti tervet 4/2006. (III. 31) 
rendeletével fogadta el. A helyi védelem alatt egy ingatlan áll, melynek helyi védelem alá 
helyezéséről Gyöngyösoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2009. (X. 1.) rendelete 
rendelkezik. A helyi védelem alatt álló ingatlanban kerül kialakításra a helyi falumúzeum. 
 
2.2  A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 
Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat tagja Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulásának. A 
Társulás készítette el 2005-ben a Kistérségi Közoktatási Intézkedési Tervet, valamint 2007-ben a 
Kistérségi Szociális Szolgáltatási és Tervezési Koncepciót, tartalmazzák a HEP-ben részletezett minden 
esélyegyenlőségi célcsoportokra vonatkozóan településünket is érintő intézkedéseket tartalmaznak.  
 
A Kistérségi Szociális Szolgáltatási és Tervezési Koncepció tartalmazza a szociális és gyermekjóléti 
intézményi ellátási formákat térségi szinten és települési bontásban külön részletezve, hogy az adott 
szolgáltatást a települési önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, vagy a civil szervezet 
működteti, valamin a szociális ellátórendszer fejlesztési lehetőségeit és irányvonalait. A HEP 
célcsoportok tekintetében a gyermekek, nők, idősek, fogyatékkal élők esélyegyenlőségét biztosító, 
tervezett intézkedések kapcsolódnak ezen térségi dokumentumokhoz. 
 
A Kistérségi Közoktatási Intézkedési tervet 2013-tól a köznevelés területén a feladatellátási, 
intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési tervet megyei bontásban az EMMI készíti el 
az Oktatási Hivatal és a megyei kormányhivatal közreműködésével. A települési önkormányzat 
kötelezettsége, hogy beszerezze a településen működő köznevelési intézmények nevelőtestületei, 
alkalmazotti közösségei, a szülői és diákszervezetei véleményét. Az Oktatási Hivatal feladata az is, 
hogy a köznevelés-fejlesztési terv elkészítésekor a nemzetiséget érintő kérdésekben beszerezze az 
érintett települési, területi és országos nemzetiségi önkormányzatok egyetértését  
A Köznevelési Fejlesztési Terv véleményezési eljárása lezárult a képviselőtestület javaslatait eljuttatta 
az Oktatási Hivatal felé. 
 
 
A HEP készítésének időpontjában a társadalmi véleményezésre bocsátott köznevelési fejlesztési 
tervben foglaltakat vesszük figyelembe mivel annak végleges változatát az EMMI még nem tette 
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közzé. Az elkészült köznevelési és fejlesztési tervben foglaltak a HEP célcsoportjai közül a gyermekre 
vonatkozóan tartalmaznak intézkedéseket.  
 
 
2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns 
adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 
 
Az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatokat a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 1. számú 
melléklete tartalmazza. E mellett célszerű és szükséges támaszkodni egyéb adatforrásokra: releváns 
(helyi, térségi, országos) kutatások adataira, az önkormányzat által gyűjtött adatokra, illetve a 
partnerek által nyújtott adatszolgáltatásra. Mindezek alapján vázolható fel a település átfogó 
helyzetképe esélyegyenlőségi szempontból, illetve az is láthatóvá válik, hogy mely területeken 
szükséges további adatok gyűjtése. Gyöngyösoroszi települést érintő, a HEP elkészítése 
szempontjából releváns társadalmi, szociológiai felmérés, tanulmány még nem készült, ezért a 
központi adatbázisokra és helyi adatokra támaszkodunk a HEP elkészítése során. 
 

A HEP elkészítése során 2001. évi népszámlálási adatokon, a KSH adatbázisán, a Munkaügyi Hivatal 
adatbázisán, a köznevelési adatokat tartalmazó Oktatási Hivatal által működtetett Köznevelési 
Információs Rendszeren túl helyi adatbázisokra is támaszkodunk. A helyi adatbázis: 

a) személyi adat és lakcímnyilvántartás 
b) az Szt 18. §-a alapján vezetett nyilvántartás,  
c) a Gyvt 140. § a alapján vezetett nyilvántartás, 
d) a statisztikáról szóló 1993.évi XLVI. tv alapján a KSH felé a települési önkormányzat által 

kötelezően szolgáltatott statisztikai adatok 
 
 
A településre vonatkozó a HEP szempontjából releváns adatok hiányoznak az alábbi területeken: 

a) iskolai végzettség tekintetében, a felnőttoktatásban résztvevők száma: a központi KSH 
adatbázisban a felnőttoktatásra vonatkozó adatok nem az oktatásban részt vevők lakóhelye, 
hanem a köznevelési intézmény székhelye szerint kerülnek kimutatásra, 

b) civil szervezetek által nyújtott szolgáltatások, ellátotti adatok: Gyöngyösoroszi Községi 
Önkormányzatnak nincs feladat ellátási szerződése civil szervezettel, ezért egyetlen civil 
szervezetnek sincs beszámolási kötelezettsége a képviselőtestület felé. A civil szervezetek 
által a településünkön élő lakosság számára nyújtott szolgáltatásokról nem tudunk adatot 
szolgáltatni, a településen nincs olyan bejegyzett civil szervezet, mely a HEP célcsoportjainak 
nyújtana szolgáltatást, 

c) A Nemzeti Munkaügyi Hivatal által a munkanélküliségre, valamint az ellátásokra vonatkozó 
adatok negyedéves bontásban kerülnek közzétételre, míg az önkormányzat által folyósított 
munkanélkülieket megillető támogatásokról éves átlagban szolgáltatunk statisztikai adatokat, 
így az összehasonlíthatóság érdekében a Nemzeti Munkaügyi Hivatal negyedéves adatait 
éves szintre összesítettük és átlagoltuk, hogy éves átlagos mutatókat kapjunk, 

d) foglalkoztatási programokban résztvevők nemzetiségi hovatartozására vonatkozó adatok: a 
nemzetiségi hovatartozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény alapján különleges adat, így erre vonatkozóan csak kifejezetten 
jogszabály alapján, az érintett előzetes hozzájárulásával, meghatározott célra lehet adatot 
gyűjteni és kezelni. A közfoglalkoztatási programokban nem történt adatgyűjtés a 
nemzetiségi hovatartozásra, mert nem volt jogszabályi felhatalmazás az adatgyűjtésre, 

e) fogyatékkal élő személyekre vonatkozóan adatok nem állnak rendelkezésre, mivel a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 18. §-ban meghatározott, 
jegyző által vezetett nyilvántartásban az ellátottak egészségi állapotára, fogyatékosságára 
nem vezetünk nyilvántartást. 
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A HEP elkészítésének időpontjában a központi adatbázisokból a 2001. évi népszámlálási adatok, KSH 
által közétett adatok közül a 2011. év végéig közzétett adatok és a Nemzeti Munkaügyi Hivatal által 
2012. év végéig közzétett adatok állnak rendelkezésre. A helyi adatbázisokból 2012. év végig 
nyilvántartott adatokból tudtunk adatot gyűjteni és beépíteni a HEP-be. 
 

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 is. 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 jellemzők a családok gyermekszáma, illetve a 
gyermekszegénység, valamint a falusi lakókörnyezet. 

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 romák nagy többsége ehhez az utóbbi csoporthoz tartozik. 

A gyakorlatban a mélyszegénység fogalmát azonosítják a cigánysággal. Ez nem más, mint az etnikai és 
szociális dimenzió összemosása, és ezzel a társadalmi kirekesztettségből fakadó összes probléma 
„cigánykérdésként” való felfogása. Fontos azonban tudomásul venni, hogy a cigányság és a 
mélyszegénység két olyan halmazt képez, melynek van ugyan közös metszete, ám a kettő nem fedi 
teljesen egymást. Nem igaz, hogy minden mélyszegénységben élő ember roma. Az viszont 
kijelenthető, hogy a cigányok élete a mélyszegénységtől függetlenül is sokkal inkább terhelt az őket 
érintő diszkrimináció rejtett és nyílt dimenzióinak a kíméletlen érvényesülése miatt. (Cserti-Csapó-
Orsós 2012) 

E terület vonatkozásában a következőkben tekintsük át azokat az alapvető jogszabályi 
rendelkezéseket, amelyek a foglalkoztatási és szociális, valamint egészségügyi ellátásokhoz történő 
hozzáférés, a lakhatási körülmények javítását szolgálhatják. 

Az Szt. meghatározza a pénzbeli, a természetben nyújtott és a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások egyes formáit, a jogosultság feltételeit, annak megállapítását, a szociális ellátás 
finanszírozásának elveit és intézményrendszerét, a szociális ellátást nyújtó szervezet és a jogosult 
közötti jogviszony főbb elemeit, továbbá a fenntartónak a szolgáltatóval, illetve intézménnyel 
kapcsolatos feladat- és jogkörét, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi tevékenységet végző személy adatainak működési nyilvántartására vonatkozó 
szabályokat.  

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) meghatározza az 
állam által nyújtandó családtámogatási ellátások rendszerét, formáit, az ellátások jogosultsági 
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feltételeit, valamint az ellátások megállapításával és folyósításával kapcsolatos legfontosabb 
hatásköri és eljárási szabályokat. � 

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a 
továbbiakban: Flt.) célja a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához való jog gyakorlásának 
elősegítése, a foglalkoztatási feszültségek feloldása, valamint az álláskeresők támogatásának 
biztosítása. 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény célja a nemzetiségek sajátos kultúrájának 
megőrzésének, anyanyelvük ápolásának és fejlesztésének, egyéni és közösségi jogainak széleskörű 
biztosításának elősegítése, figyelemmel Magyarország Alaptörvényében a magyarországi 
nemzetiségek ügye iránt kinyilvánított felelősségvállalásra, továbbá a nemzetiségek védelme 
érdekében. 

A szegénységben élők, a roma közösségek helyzetének elemzése során vizsgálni kell az Ebktv. által 
rögzített, a hátrányos megkülönböztetés tilalmának érvényesülését. Az Ebktv. 8. és 9. §-ai 
értelmében közvetlen, illetve közvetett hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan 
rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt nemzetiséghez 
tartozása, társadalmi származása, vagyoni helyzete miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, 
vagy az a rendelkezés, amely ezen személyeket, csoportokat lényegesen nagyobb arányban hozza 
hátrányos helyzetbe mint a velük összehasonlítható személyeket, csoportokat. A fenti törvények 
részletes áttekintése ad támpontokat a következőkben megadott szempontok szerinti 
helyzetelemzéshez.  

 
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 
A mélyszegénységben élők általános jellemzésében hivatkozott rendszerváltást követően fellépő 
foglalkoztatottsági mutatók csökkenése településünkre is jellemző. Megszűnt a legjelentősebb 
foglalkoztatónak számító Gyöngyösoroszi Ércbánya (1986 –ban történt a bezárása,) valamint a helyi 
termelőszövetkezet megszűnése után a legnagyobb foglalkoztató maga az Önkormányzat lett. A 
településen élő családoknak az új gazdasági környezethez is alkalmazkodni kellett. A településen 
működő kisvállalkozások nem tudják foglalkoztatni teljes körűen a településen élő munkaképes korú 
lakosságot, ezért legtöbben a településről napi szinten ingáznak a család és munkahelyük között. A 
legtöbb lakos az 5 km-re levő Gyöngyös városban, vagy a környező településeken talál munkahelyet. 
A település alacsony foglalkoztatási mutatóit is jól jellemzi, hogy településünk évek óta a társadalmi-
gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen 
meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. 
rendelet alapján hátrányos helyzetű településnek minősül, mivel az országos átlagot legalább 1,75-
szörösen haladja meg a munkanélküliség a településen. 
 
Településünkön élők vagyoni és jövedelmi helyzetét jól mutatja az egyes szociális pénzbeli ellátásban 
részesülők száma, melyet részletesen az alábbi fejezeteken belül elemzünk: 
 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 
Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat mindig is kiemelt céljának tartotta a helyi foglalkoztatás 
szervezést, a helyi munkaadókkal a kapcsolattartást, a megfelelő gazdasági környezet kialakítását. Az 
önkormányzat és a képviselőtestület által alapított költségvetési szervek évek óta részt vesznek a 
munkaügyi szervek közreműködésével a közfoglalkoztatásban, függetlenül attól, hogy a 2013. január 
1-től hatályos Mötv. 15. §-a szerint feladat- és hatásköreinek ellátása során – törvényben 
meghatározott módon és mértékben – az Önkormányzat biztosítja a közfoglalkoztatási jogviszonyban 
lévő személy feladatellátásba történő bevonását. 
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A helyi önkormányzat az Flt. 8. §-a értelmében külön törvényben meghatározott foglalkoztatási 
feladatainak ellátása során 

a) közfoglalkoztatást szervez, 
b) figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását, 
c) döntéseinek előkészítése, valamint végrehajtása során figyelembe veszi azok 

foglalkoztatáspolitikai következményeit, 
d) az állami foglalkoztatási szerv működési feltételeihez és fejlesztéséhez támogatást nyújt. 

Az Ebktv. fenti 21. § - 23. § -ai rögzítik, hogy egyenlő bánásmód követelményének sérelmét jelenti 
különösen, ha a munkáltató a munkavállalóval szemben közvetlen vagy közvetett hátrányos 
megkülönböztetést alkalmaz pl. a munkához jutás során, a munkához jutás felvételi eljárása 
keretében, stb. 
Előfordulnak olyan speciális helyzetek, amikor indokolt, hogy a munkáltató különbséget tegyen 
helyzetük, tulajdonságuk, jellemzőjük alapján a munkavállalók között, ezért az Ebktv. értelmében 
nem minősül az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének, ha az a munka jellege vagy 
természete alapján indokolt, az alkalmazásnál számba vehető minden lényeges és jogszerű feltételre 
alapozott arányos megkülönböztetés. A 23. § biztosítja annak a lehetőségét, hogy törvény, 
kormányrendelet, illetve kollektív szerződés a munkavállalók meghatározott körére – a 
foglalkoztatási jogviszonnyal vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal összefüggésben – 
eltérjen az egyenlő bánásmód követelményétől, amennyiben ennek célja valamely hátrányosabb 
helyzetű csoporttal kapcsolatban az előnyben részesítési szabályok meghatározása, pozitív 
diszkrimináció alkalmazása. A közfoglalkoztatás-szervezés ilyen pozitív diszkriminációt jelent, hiszen 
csak munkaügyi szervnél regisztrált, az Szt. 33. § (1) bekezdése alapján az önkormányzattól 
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő álláskeresőt lehet közfoglalkoztatásba bevonni. 
 
A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi 
önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző 
foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak 
bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük 
térségi és országos adatokkal is. 
 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

 
A munkaerő piacon az aktív korú lakosságot 15-64 év közötti állandó lakónépesség adja, melyből a 
nyilvántartott álláskeresők számát a munkaügyi szerveknél regisztrált álláskeresők mutatják meg. A 
teljes munkanélküliség ettől azonban a valóságban vélhetőleg magasabb, hiszen azok a 
munkanélküliek akik nem regisztráltatják magukat nincsenek nyilvántartva, a számukat sem országos, 
sem helyi szinten nem lehet megbecsülni. 
Az országos munkanélküliségi és a helyi munkanélküliségi adatokat 2008 és 2011. között 
összehasonlítva is jól látszik, hogy miért hátrányos helyzetű településünk, az országos 7 %-körüli 
munkanélküliséggel szemben településünkön a nyilvántartott munkanélküliek száma 15 % körüli. 
A munkanélküliek számának csökkenése 2011. évtől az országos és helyi közfoglalkoztatás jelentős 
megnövekedésével indokolható, melyet jól mutat a 3.2.1./B és a 3.2.9. számú táblázat 
összehasonlítása is. 
A lenti táblázatokból jól látható, hogy az álláskeresők között arányaiban több a férfi, mely mind 
országos, mind helyi szinten jellemző, ennek egyik oka, lehet, hogy a nők a munkavállalás 
szempontjából aktív időszakon belül gyermeknevelési ellátásban részesülnek (GYES, GYED, stb.) és 
ezen időtartamra kikerülnek az álláskeresők köréből. 
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3.2.1./A számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma 
országosan 

év  

15-64 év közötti 
lakónépesség (ezer fő) 

nyilvántartott álláskeresők száma (ezer fő) 

nő férfi 
összese

n 
nő férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 3 472,8 3 321,4 6794,2 154,6 4,5% 174,2 5,2% 328,8 4,8% 

2009 3 455,4 3 315,6 6771 186,8 5,4% 233,5 7,0% 420,3 6,2% 

2010 3 447,9 3 321,3 6769,3 210,3 6,1% 264,3 8,0% 474,5 7,0% 

2011 3 439,0 3 331,2 6770,2 214,4 6,2% 253,2 7,6% 467,6 6,9% 

2012 3 420,1 3 295,6 6715,7 212,4 6,2% 262,3 8,0% 474,8 7,1% 

2013     
 

  
 

  
   

2014     
 

  
 

  
   

2015     
 

  
 

  
   

2016     
 

  
 

  
   

2017     
 

  
 

  
   

Forrás: KSH http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qlf002.html 
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3.2.1./B számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma 
Gyöngyösorosziban 

év  

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

nő férfi összesen nő férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 504 510 1014 52 10,3 91 17,8 143 14,1 

2009 489 505 994 87 17,8 122 24,2 209 21,0 

2010 493 501 994 73 14,8 100 20,0 173 17,4 

2011 492 498 990 51 10,4 63 12,7 114 11,5 

2012     
 

  
 

  
   

2013     
 

  
 

  
   

2014     
 

  
 

  
   

2015     
 

  
 

  
   

2016     
 

  
 

  
   

2017     
 

  
 

  
   

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
       

 

 
 
A munkaerő piacon aktív korúak között a 61 év felettiek között nincs nyilvántartott álláskereső, 
melynek nem a foglalkoztatásban való részvétel, hanem inkább a más típusú szociális vagy 
nyugdíjszerű ellátásban való részesülés az oka. A nyilvántartott álláskeresők között a többi korcsoport 
között nincs szignifikáns eltérés. Megfigyelhető tendencia a településünkön, hogy a 20 év alatti, 
pályakezdő fiatalok aránya évről évre növekszik. Ezt mutatja a 3.2.4. számú tábla is. A nyilvántartott 
álláskeresők több mint fele 180 napon túl nyilvántartott álláskereső, mely a tartós alacsony 
foglalkoztatási mutatókat támasztja alá (3.2.3. számú tábla).  
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3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 

    2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
nyilvánta

rtott 
álláskeres
ők száma 
összesen 

fő 143 209 173 114 
      

20 éves 
és 

fiatalabb 

fő 11 14 16 13             

% 7,7 6,7 9,2 11,4 
      

21-25 
év  

fő 17 21 22 14             

% 11,9 10,0 12,7 12,3 
      

26-30 
év 

fő 24 28 17 14             

% 16,8 13,4 9,8 12,3 
      

31-35 
év 

fő 16 32 26 11             

% 11,2 15,3 15,0 9,6 
      

36-40 
év 

fő 22 28 23 17             

% 15,4 13,4 13,3 14,9 
      

41-45 
év 

fő 22 32 25 13             

% 15,4 15,3 14,5 11,4 
      

46-50 
év 

fő 16 28 24 12             

% 11,2 13,4 13,9 10,5 
      

51-55 
év 

fő 11 22 17 14             

% 7,7 10,5 9,8 12,3 
      

56-60 
év 

fő 4 4 3 6             

% 2,8 1,9 1,7 5,3 
      

61 év 
felett 

fő 0 0 0 0             

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

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 

 
 



 23 

3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya 

év  

nyilvántartott/regisztrált 
munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli 

fő fő % 

nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen 

2008 52 91 143 35 50 85 67,3 54,9 59,4 

2009 87 122 209 55 55 110 63,2 45,1 52,6 

2010 73 100 173 51 57 108 69,9 57,0 62,4 

2011 51 63 114 20 17 37 39,2 27,0 32,5 

2012     
 

    
    

2013     
 

    
    

2014     
 

    
    

2015     
 

    
    

2016     
 

    
    

2017     
 

    
    

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

év  

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

nő férfi összesen nő Férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 114 122 236 6 5,3 10 8,2 16 6,8 

2009 106 125 231 8 7,5 17 13,6 25 10,8 

2010 106 130 236 6 5,7 22 16,9 28 11,9 

2011 114 132 246 5 4,4 12 9,1 17 6,9 

2012     
 

  
 

  
   

2013     
 

  
 

  
   

2014     
 

  
 

  
   

2015     
 

  
 

  
   

2016     
 

  
 

  
   

2017     
 

  
 

  
   

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
      

 
 

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

 

Az alacsony foglakozatási mutatók egyik legjelentősebb oka az álláskeresők alacsony iskolai 
végzettsége. Szakképzettség hiányában nehezebb az elhelyezkedés, ezt több országos kutatás is 
alátámasztja. Településünkön a 2001. évi népszámláláskor a 15. év feletti lakosság közel 20 %-ának 
nem volt 8 általános iskolai végzettsége sem, és láthatjuk, hogy a nyilvántartott álláskeresők között 
ez az arány megmarad. A nyilvántartott álláskeresőnek csak mintegy harmadának van 8 évfolyamnál 
magasabb iskolai végzettsége, mely azonban nem jelenti azt, hogy szakmával rendelkeznek. 
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A alapfokú iskolai végzettség hiányával az álláskeresők a felnőttoktatásból is kizárják magukat, hiszen 
a szakképzés alapfeltétele a sikeres 8 évfolyam elvégzése.  
 

Az országos adatbázisok a felnőttoktatást végző intézmények helye szerint tartalmaznak adatokat, és 
településünkön nincs olyan szakképző intézmény mely felnőttoktatással foglalkozik, ezért a 
mutatószámok nem tükrözik a településről felnőttképzésben részt vevők számát. 
Településünkön 209-2010. évben az önkormányzat közreműködésével a Trívium Alapítvány 
szervezésében felnőttoktatás keretében 18 fő végezte el a 7.-8. évfolyamot, és fejezte be alapfokú 
oktatási tanulmányait.  
Jelenleg európai uniós pályázat keretében a Dél- Mátra Közhasznú Egyesület koordinálásával 
informatikai képzés folyik a településen több csoportban. A képzésben 2013. év közepéig 45 fő vett 
részt. Szintén európai uniós pályázat keretében idegen-nyelvi képzést tart a Károly Róbert Főiskola. 
Az egyes nyelvi kurzusokon 15 fő vehet részt egyidejűleg. 
A gyakorlati tapasztalatok alapján elmondható, hogy aki nem szerez tanköteles kora alatt szakmát, 
felnőttképzésben sem vesz részt szívesen. 
Az alacsony foglalkoztatási mutatók javítása érdekében egyik kiemelt céljának kell lenni az 
önkormányzatnak, hogy segítenie kell a felnőttoktatás megszervezését, ezzel növelve az esélyt a 
munka világába történő bevezetésre. 
 

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

év  

15 éves és idősebb 
lakosság száma 

összesen 

15-X éves legalább 
általános iskolát 
végzettek száma 

általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők 
15-x évesek száma  

összesen nő férfi összesen nő férfi Összesen nő férfi 

  fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő % 

2001 1245 668 577 1006 510 496 239 19,2% 158 23,7% 81 14,0% 

2011 1199 632 567 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás 

          

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 

év 

nyilvántartott álláskeresők száma 
összesen 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai 
végzettség szerint 

8 általánosnál 
alacsonyabb 
végzettség 

8 általános 

8 általánosnál 
magasabb 

iskolai 
végzettség 

 Fő fő % fő % fő % 

2008 143 26 18,2 67 46,9 50 35,0 

2009 209 52 24,9 88 42,1 69 33,0 

2010 173 42 24,3 83 48,0 48 27,7 

2011 114 19 16,7 53 46,5 42 36,8 

2012 
 

  
 

  
 

  
 

2013 
 

  
 

  
 

  
 

2014 
 

  
 

  
 

  
 

2015 
 

  
 

  
 

  
 

2016 
 

  
 

  
 

  
 

2017 
 

  
 

  
 

  
 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők 

 év 
általános iskolai felnőttoktatásban résztvevők száma 

8. évfolyamot felnőttoktatásban 
eredményesen elvégzők száma 

fő Fő % 

2009 0 0 0,0 

2010 0 0 0,0 

2011 0 0 0,0 

2012 0  0  0,0 

2013     
 

2014     
 

2015     
 

2016     
 

2017     
 

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

 év 

középfokú 
felnőttoktatásban 

résztvevők összesen 

szakiskolai 
felnőttoktatásban  

résztvevők 

szakközépiskolai 
felnőttoktatásban 

résztvevők 

gimnáziumi 
felnőttoktatásban résztvevők 

fő fő % fő % fő % 

2009 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 

2010 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 

2011 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 

2012 0  0 0,0 0,0 0   0,0 

2013 
 

  
 

  0   
 

2014 
 

  
 

  
 

  
 

2015 
 

  
 

  
 

  
 

2016 
 

  
 

  
 

  
 

2017 
 

  
 

  
 

  
 

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

c) közfoglalkoztatás 

 
Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat a munkaügyi szervvel együttműködve mindig is részese volt a 
közfoglalkoztatatásnak (korábban közhasznú vagy közcélú foglalkoztatás) függetlenül attól, hogy a 
települési önkormányzatoknak csak 2013. évtől kötelező feladta a közfoglalkoztatás-szervezés. 
2011. évtől a foglalkoztatást helyettesítő támogatás folyósításának feltétele, hogy a megállapítástól 
számított egy év alatt legalább 30 nap foglakoztatási jogviszonyt kell a jogosultnak teljesíteni. A 
foglakoztatási jogviszonyt közfoglalkoztatással is lehet teljesíteni az Szt. 36. § (2) bekezdés e) pontja  
alapján. 
Az önkormányzat évente átlagosan 45-50 embernek biztosít munkát rövidebb -2 hónap időtartamra- 
vagy hosszabb időtartamra – 5 - 10 hónap - közfoglalkoztatás keretei között. Az önkormányzati 
közfoglalkoztatási rendszer 2011. évben átalakult és pályázati úton, programok mentén történik a 
finanszírozás a munkaügyi szervek útján. 2011. évtől több rövid időtartamú közfoglalkoztatási 
program valósult meg, mely az alábbi feladatokat jelentették: köztisztasági feladatok, téli időszakban 
síkosság mentesítési feladatok, vízelvezető árkok karbantartási feladatai, idősek gondozásának 
feladatai, intézményi kisegítő feladatok. Az energiatakarékosságot célzó un. kazán-programokban is 
részt vesz az önkormányzat. Új közfoglalkoztatási program 2012. évtől a mezőgazdasági program 
keretén belül konyhakerti, kertészeti növények termesztésében vesznek részt a közfoglalkoztatottak. 
Ezen programhoz képzés is társul. 
 
Az önkormányzat mellett 2011. évtől országos közfoglalkoztatók is részt vesznek a 
közfoglalkoztatásban, településünkön az Egererdő Zrt. évről évre átlagosan 55-60 embert foglakoztat, 
kisebb közfoglalkoztatóként van jelen a Mátraaljai Vízgazdálkodási Társulás és a Magyar Közútkezelő 
Kht. Az országos közfoglalkoztatók megjelenésével, valamint a közfoglalkoztatási programok 
megjelenésével a közfoglalkoztatási mutatók szignifikáns emelkedése figyelhető meg településünkön. 
 
Az önkormányzatnak továbbra is célja kell legyen a közfoglalkoztatásban való részvétel, mind a rövid, 
mind a hosszú távú közfoglalkoztatás területén, folytatni kell a képzéssel egybekötött programok 
megvalósítását, annak érdekében, hogy növelje a település foglalkoztatási mutatóit. 
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3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma 

év 
Közfoglalkoztatásban 

résztvevők száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők aránya a 
település aktív korú 
lakosságához képest 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevő 

romák/cigányok 
száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők romák aránya 
az aktív korú roma/cigány 

lakossághoz képest 

2010 53 6% -- -- 

2011 122 14% -- -- 

2012 116 13% -- -- 

2013         

2014         

2015         

2016         

2017         

Forrás: Önkormányzat adatai 
    

 

 
 
 

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.) 

 
 
A településen a regisztrált vállalkozások száma nagy gazdasági potenciát feltételezhet, ha nem 
vizsgáljuk annak összetételét, valamint a beszedett iparűzési adó mértékét. A regisztrált vállalkozások 
számából (3.2.10./A számú táblázat) látható, hogy több, mint fele nyugdíjas egyéni vállalkozóból és 
őstermelőből áll, azaz a lakosság jelentős része jövedelmének kiegészítéseként a településre 
jellemzően, földműveléssel, főként szőlő- és bogyós gyümölcstermesztéssel is foglalkozik.  
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Az aktív korú foglalkoztatottak között is látható, hogy a főállású és mellékallású egyéni vállalkozók 
fele – fele arányban oszlanak meg, mely szintén a jövedelem kiegészítés szükségességét mutatja. 
A gazdasági társaságok és főállású egyéni vállalkozók száma mutatja ténylegesen a település 
foglalkoztatási potenciáját, hiszen ezen gazdálkodó szervezetek a település foglalkoztatói. Ha így 
vizsgáljuk a foglalkoztatási lehetőségeket a településen láthatjuk, hogy igen kevés a helyi 
foglalkoztató, kicsi a település gazdasági potenciája. 
A foglalkoztatók között meg kell említeni az önkormányzatot is, mely a kistelepülésekre jellemző 
módon a legnagyobb foglalkoztatónak számít. 
A településről az aktív korú munkavállalók főként az 5-km.-re fekvő Gyöngyös városában, valamint a 
környező településekre járnak dolgozni. A térségre jellemző mezőgazdasági tevékenységgel 
összefüggésben pedig az idénymunka. 
Az önkormányzat a helyi vállalkozások segítése érdekében évek óta nem emelte az iparűzési adót, 
azonban a 2013. évi költségvetési finanszírozási változások arra kényszerítették a képviselőtestületet, 
hogy a maximális mértékben határozza meg az iparűzési adó mértékét. 
 
3.2.10. számú táblázat – A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - 
vállalkozások 

év 

regisztrált 
vállalkozáso

k száma a 
településen 

Kiskereske
delmi 

üzletek 
száma 

vendéglát
óhelyek 
száma 

állami 
szektorba

n 
foglalkozt

atottak 
száma 

kivetett 
iparűzési 

adó 

befizetett 
iparűzési 

adó 

működő 
foglalkozt

atási 
programo
k száma 
helyben 

foglalkoztatási 
programokban 

részt vevők 
száma 

2008 248 10 4 .. 
21868 

eFt 
18220 

eFt 
1 

23 

2009 263 9 5 .. 
34947 

eFt 
40538 

eFt 
1 

58 

2010 261 8 5 .. 
26461 

eFt 
21446 Eft 2 

53 

2011 259 8 5 .. 
43383 

eFt 
36523 

eFt 
7 

122 

2012 
       

 2013 
         

2014 
         

2015 
         

2016 
         

2017                 

Forrás: TEIR, T-Star, önkormányzat adatai;  
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3.2.10./A számú táblázat – A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - 
vállalkozások 

év 

regisztrált 
vállalkozáso

k száma a 
településen 

ebből regisztrált 
őstermelők 

száma RT KFT BT 
fő állású 
egyéni 

vállalkozó 

mellékállású 
egyéni 

vállalkozó 

nyugdíjas 
egyéni 

vállalkozó 

2008 248 0 10 10 44 60 124 -- 

2009 263 0 12 10 52 61 128 163 

2010 261 0 13 10 56 61 121 174 

2011 259 0 17 10 50 60 122 179 

2012                 

2013                 

2014                 

2015                 

2016                 

2017                 

Forrás: TEIR, T-Star, önkormányzat adatai;  

  
 

e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő 
programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 

 
Az önkormányzat fiatal pályakezdők foglalkozatását elősegítő programban nem vett részt, a 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan azonban pályázati lehetőség függvényében képzésre is tervez 
pályázatot benyújtani. 

 

f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. 
felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási 
programok) 

 
Az önkormányzat szorosan együttműködik a munkaügyi szervekkel, folyamatosan pályázik 
közfoglalkoztatási programokra, és a jövőben is aktívan részt kíván venni a közfoglalkoztatásban. A 
településen élő munkanélküliek alacsony iskolai végzettsége miatt céljának tekinti olyan 
programokban való részvételt, mely képzéssel egybekötött. Az önkormányzat nehéz anyagi helyzete 
miatt azonban ez csak pályázati támogatással együtt valósítható meg, önerőből a képzésszerzés nem 
megoldható. 
A településen egyetlen alapfokú oktatási intézmény fenntartója a KIK, amely megállapodás és külön 
kérelem alapján rendelkezésre bocsátja tárgyi eszközeit az önkormányzat részére, így a felnőttképzés 
helyben is megvalósítható. 
 

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

 
A foglalkoztatottak nemzetiségi hovatartozásáról, mivel az különleges személyes adat nincs 
nyilvántartása az önkormányzatnak, olyan programban nem vett részt melyben a munkavállalóknak 
nyilatkozniuk kellett volna, és feltétel lett volna a foglalkoztatásnál a roma származás, ezért erre 
vonatkozóan nem áll adat rendelkezésünkre. 
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h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 
Az Önkormányzat a foglakoztatás-szervezése során hátrányos megkülönböztetést nem alkalmazott, 
minden esetben maradéktalanul szem előtt tartja az esélyegyenlőség szempontjait. 
 
 
 

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

 
E fejezetben kiemeljük a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokat, valamint a munkaerő-
piaci szolgáltatásokat és az álláskeresők számára elérhető támogatásokat.  
Az aktív korú nem foglalkoztatott személyek pénzbeli ellátását a jogosultsági feltételektől függően az 
állam – a munkaügyi központon keresztül-, vagy a települési önkormányzat biztosítja. A munkaügyi 
központ az Flt 30. §- a alapján nyújtja az álláskeresési segélyt, vagy az Flt. 25. §-a alapján az 
álláskeresési járadékot, míg a települési önkormányzat az aktív korú nem foglalkoztatott személyek 
ellátásán belül az Szt. 37. §-a alapján rendszeres szociális segélyt, vagy az Szt. 33. § alapján a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatást folyósítja. 
 
Pénzbeli ellátások között kell megemlítni az időskorúak járadékát, ápolási díjat, lakásfenntartási 
támogatást, átmeneti segélyt, temetési segélyt, melyek szociális célú pénzbeli támogatások, de 
közvetlenül nem a munkanélküli ellátások kategóriájába tartoznak. 

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. 

 
Az aktív korú nem foglalkoztatott személyek pénzbeli ellátásának jogosultsági feltételei, azok 
folyósításának időtartama és a támogatás összege kiemelt szociálpolitikai intézkedések eredménye. 
Összességében elmondható, hogy ezen támogatási formák jogi környezete évről évre folyamatosan 
változik, azonban az egyre szigorodó feltételrendszer minden ellátási formánál megfigyelhető. 
A foglalkoztatást helyettesítő támogatást (továbbiakban: FHT) (korábban rendelkezésre állási 
támogatás, majd bérpótló juttatást) az az aktív korú nem foglalkoztatott személy kaphat, aki 
munkaügyi központtal együttműködik, attól ellátásra nem jogosult kereső tevékenységet nem folytat 
és a háztartás megélhetése más módon nem biztosított. Emellett az önkormányzat rendeletben 
előírhatja jogosultsági feltételként, hogy a juttatásban részesülő a lakókörnyezetét tartsa rendben, 
melynek előírásával települési önkormányzatunk is élt. A jogosultságot évente felül kell vizsgálni. 
2012-től csak annak folyósítható az ellátás, aki a jogosultság felülvizsgálatát megelőző évben legalább 
30 nap munkaviszonyt tud igazolni közfoglalkoztatásban vagy más foglalkoztatási jogviszony-
munkavégzés, egyszerűsített foglalkoztatás, vagy háztartási munka- alapján. Amennyiben a 
feltételeknek nem tud eleget tenni, mert számára nem tudtak közfoglalkoztatás körébe tartozó 
munkát felajánlani, illetve a 30 nap munkavégzést egyéb módon sem tudta teljesíteni, akkor a 30 nap 
számításánál az általa teljesített közérdekű önkéntes tevékenység időtartamát is figyelembe kell 
venni. Közfoglalkoztatásban csak a munkaügyi központ által közvetített álláskeresők, elsősorban FHT-
ra jogosult személyek foglalkoztathatóak, akik a felajánlott munkalehetőséget az iskolai végzettség és 
szakképzettség figyelembevétele nélkül kötelesek elfogadni. A BJP/FHT összege a mindenkori 
öregségi minimál nyugdíjhoz igazítva, több mint négy évig változatlanul 28 500 forint volt, majd ez 
2011. évben lecsökkent 22.800 forintra. 2011. évtől szigorítás ezen ellátási formánál, hogy egy 
háztartásban csak egy személy kaphatja az FHT-t. 
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Az aktív korú nem foglalkoztatottak másik típusú ellátási formája a rendszeres szociális segély, melyet 
az az aktív korú személy kaphat az önkormányzattól, aki kereső tevékenységet nem folytat és 
egészségkárosodott, vagy aki legfeljebb 5 évvel áll a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár előtt, aki 
14. életévét be nem töltött gyermeket nevel és a gyermek napközbeni ellátásról az önkormányzat 
nem tud gondoskodni, vagy a települési önkormányzat rendeletében meghatározott egyéb 
egészségügyi mentális probléma miatt munkavállalásra képtelen és aki nem rendelkezik rendszeres, 
megélhetést biztosító jövedelemmel. 

 
A településen nyilvántartott álláskereső személyek (3.2.2. számú táblázat) közül a legalacsonyabb 
arányt az álláskeresési járadékra jogosultak, majd az álláskeresési támogatásra jogosultak, ezt 
követően a rendszeres szociális segélyezettek, és legtöbben FHT-ra jogosultak teszik ki. 
Látható, hogy a nyilvántartott álláskeresők, mintegy ¾-e a települési önkormányzattól kapja a 
ellátást, melynek oka, hogy a munkaügyi központ által folyósított ellátások mindkét formájánál az 
ellátás folyósításának feltétele a meghatározott időtartamú ellátásra jogosító jogviszony, azaz 
keresőtevékenység, igazolása, míg az önkormányzat által nyújtott ellátások megállapításánál ez nem 
feltétel. 
A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek számának 2011. évtől megfigyelhető 
csökkenése a közfoglalkoztatottak számának arányának növekedésével áll összefüggésben. 
 

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

év 
15-64 év közötti 

lakónépesség száma 
segélyben részesülők fő segélyben részesülők % 

2008 1014 11,5 1,1 

2009 994 10,25 1,0 

2010 994 12,5 1,3 

2011 990 7,5 0,8 

2012 1001 0,5 0,0 

2013     
 2014     
 2015     
 2016     
 2017     
 Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma 

év 
nyilvántartott álláskeresők száma álláskeresési járadékra jogosultak  

fő fő % 

2008 143 17,75 12,4 

2009 209 23,75 11,4 

2010 173 19,75 11,4 

2011 114 21,25 18,6 

2012 126 9 7,1 

2013     
 

2014     
 

2015     
 

2016     
 

2017     
 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesítettek száma 

év 

rendszeres szociális 
segélyben részesülők   

Foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás 

(álláskeresési támogatás) 
Azoknak a száma, akik 30 
nap munkaviszonyt nem 
tudtak igazolni és az FHT 

jogosultságtól elesett  

Azoknak a száma, akiktől 
helyi önkormányzati 

rendelet alapján 
megvonták a támogatást fő 

15-64 
évesek %-

ában 
fő 

munkanél
küliek %-

ában 

2008 24 2,4 100 69,9     

2009 36 3,6 78 37,3     

2010 12 1,2 104 60,1     

2011 19 1,9 93 81,6     

2012 14 1,4 96 76,2  1   

2013             

2014             

2015             

2016             

2017             

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

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

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 

év 
összes 

lakásállomány 
(db) 

  
bérlakás 
állomány 

(db) 
  

szociális 
lakásállomány 

(db) 
  

egyéb 
lakáscélra 
használt 

nem 
lakáscélú 

ingatlanok 
(db) 

  

    

ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

  

ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

  

ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

  

ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

2008 576 10 0 0 0 0 0 0 

2009 577 10 0 0 0 0 0 0 

2010 577 10 0 0 0 0 0 0 

2011 578 10 0 0 0 0 0 0 

2012                 

2013                 

2014                 

2015                 

2016                 

2017                 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok 
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a) bérlakás-állomány 

 
Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzatnak nincs sem tulajdonában, sem kezelésében bérlakás. Az 
önkormányzatnak 2 szolgálati lakása van, amelyben önkormányzati munkavállalók lakhatnak 
kedvezményes bérleti díj ellenében munkaviszonyuk fennállása alatt. A szolgálati lakások 
fenntartásával az Önkormányzat vonzóbbá kívánja tenni a szakemberek számára a településen 
történő munkavállalást. 
 

b) szociális lakhatás 

 
Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzatnak sem tulajdonában, sem kezelésében olyan lakóingatlan, 
mely szociálisan rászorulóaknak időlegesen átmeneti jelleggel rendelkezésre bocsátható lenne. Az 
Önkormányzat nem terve sem bérlakásokat építeni, sem szociális célú lakhatást elősegítő 
programban részt venni. 

 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

 
Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzatnak nincs sem tulajdonában, sem kezelésében nincs olyan 
ingatlan, mely átalakítható nehéz anyagi helyzetben levők számára. 
 

e) lakhatást segítő támogatások 

 
Az Szt. által kötelezően nyújtandó támogatási forma a lakásfenntartási támogatás. A lakásfenntartási 
támogatás az ingatlanhoz kapcsolódik függetlenül az abban élő családok számától. A viszonylag 
állandó lakásállomány számhoz képest a lakásfenntartási támogatásban részesülők aránya évről évre 
emelkedik. Ennek egyik oka, hogy 2011. szeptember 1-től a lakásfenntartási támogatásra való 
jogosultság jövedelemhatára jelentősen megemelkedett (jogosult a támogatásra az a család ahol 1 
fogyasztási egységre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 250 %-át nem éri el, a korábbi 150 %-kal 
szemben. A jogszabályi változás oka a gázrátámogatás beépítése ezen támogatási formába), valamint 
a lakosság jövedelmi helyzetének romlása. 2012. évtől a lakásfenntartási támogatást első sorban-
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természetben kell nyújtani, és a jogosultságról a jegyző dönt a Képviselőtestület helyett. 
Gyöngyösoroszi településen a 149 támogatottból 2012. évben 148 támogatott természetben kapta a 
lakásfenntartási támogatást. A támogatást a jogosult választása szerint közvetlenül közüzemi 
szolgáltatóhoz utaljuk, vagy tűzifa vásárlására használható fel. 
 

3.4.3. számú táblázat - Támogatásban részesülők 

év 
lakásfenntartási támogatásban 

részesítettek száma 
adósságcsökkentési támogatásban 

részesülők száma 

2008 128 0 

2009 176 0 

2010 98 0 

2011 149 0 

2012 149 0 

2013     

2014     

2015     

2016     

2017     

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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f) eladósodottság 

 
A magas munkanélküliség, az alacsony vagyoni helyzet miatt a lakosság megtakarításai folyamatosan 
elfogytak, egyre jellemzőbb az eladósodottság. A fizetésképtelenné váló adósok esetében a 
végrehajtási eljárás során a lakóingatlanuk is árverésre bocsátható jogszabályi feltételek fennállása 
esetén, mely nehezíti a lakhatási körülményeket a településen. A tapasztalatok szerint az adósok 
helyzetének könnyítésére meghirdetett programok nem könnyítenék jelentősen az adósok helyzetén, 
mivel oly nagy mértékű a tartozás, hogy a hitel-átütemezés mellett sem tudják fizetési 
kötelezettségüket teljesíteni. Az állami eszközkezelő által megvásárlásra kijelölt ingatlanok esetében, 
ahol az adósság fejében az ingatlan tulajdonjoga az eszközkezelőre száll, majd az adós visszabérelheti 
az ingatlant, további problémákat vet fel, mivel a fizetésképtelenség esetén a bérlőtől könnyebben 
szabadulhat az állam, és a lakhatás már egyáltalán nem lesz megoldott az elszegényedett családok 
számára. A lakóhely nélkül maradt családok lakhatásának biztosítása pedig várhatóan a települési 
önkormányzatok feladatait fogja szaporítani, ezért arra kell törekedni az önkormányzatnak, hogy 
közreműködjön a kezelhetetlenné váló lakossági eladósodottság megelőzésében, a kialakuló 
krízishelyzetek kezelésében. 
 

g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi 
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása 

 

Gyöngyösoroszi település közigazgatási területéhez tartozik olyan különálló településrész, Károlytáró, 
ahol viszonylag több család él és három olyan önálló településrész – Vízgát, Ércelő, és Bagolyvár, ahol 
csak egy-egy család lakik. Károlyárón közel 100 lakos él állandó jelleggel jellemzően idősek. A 
településrész közúton jól megközelíthető, az önkormányzat kezelésében levő közutak aszfaltozottak 
viszonylag jó állapotúak, víz, csatorna, gáz és áramszolgáltatás, szilárd-hulladékszállítás is biztosított. 
A helyi tömegközlekedés az alacsony utasszám miatt nem rentábilis a Mátra Volán Zrt-nek, mint 



 39 

közszolgáltatónak. Az önkormányzat minden évben többször egyeztet a szolgáltatóval annak 
érdekében, hogy a településrészen lakók is megfelelő szinten igénybe vehessék a szolgáltatást. A 
településrészen nem üzemel kereskedelmi egység, így a lakosságnak a központi településrészre kell 
beutazniuk napi szükséges bevásárlásukhoz. A szociális étkeztetést saját gépjárművel történő 
kiszállítással oldja meg az önkormányzat. 
 

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.) 

 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény értelmében a 
településrendezés során figyelemmel kell lenni arra, hogy a rendezés az érintett lakosság 
életkörülményeiben, értékrendjében és szociális helyzetében hátrányos következményekkel ne 
járjanak. 
Ennek érdekében biztosítani kell az emberhez méltó környezet folyamatos alakítását, értékeinek 
védelmét. 
Az anti-szegregációs terv elkészítéséhez kidolgozott útmutató nyomán szegregátum az a 
településrész, ahol az alacsony státuszú lakosság - az aktív korú népességen belül a legfeljebb 8 
osztályos iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők - 
aránya meghaladja az 50%-ot. 
 
Gyöngyösoroszi településen nem készült anit szegregációs terv, így dokumentumokkal alátámasztani 
nem tudjuk, hogy van-e a településen szegregátum, de gyakorlati tapasztalatból feltételezhetjük, 
hogy lenne olyan területe a településnek, mely a fenti feltételeknek megfelel.  
A település szinte teljes egészében közművesített víz, szennyvíz és gázszolgáltatás biztosított, az 
önkormányzat kezelésében levő belterületi utak szinte teljes egészében aszfaltozottak függetlenül 
attól, hogy mely társadalmi réteghez, vagy nemzetiséghez tartoznak az ott lakók. A közüzemi 
szolgáltatások igénybevétele azon utcákban ahol jellemzően romák laknak igen alacsony, ennek 
azonban nem a közműhálózat kiépítettségének hiánya (víz, szennyvíz, gáz), hanem a szolgáltatási 
díjelmaradásból származó szolgáltatási szerződés felmondás az oka. 
 

b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői 
(pl. életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek aránya, stb.) 

 
Gyöngyösorosziban nincs nyilvántartott telep, ezért nem készült külön szegregátumra elemzés. 
 

c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai 

 

Szegregációval veszélyeztetett terület a településen belül nincs, azonban a lakosság 
elszegényedésével egyidejűleg a közüzemi szolgáltatások igénybevételének csökkenésével a 
lakókörnyezet romlása figyelhető meg.  
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3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényt, mely előírja, hogy a települési önkormányzat az 
egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 

b) a fogorvosi alapellátásról, 

c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 

d) a védőnői ellátásról, 

e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 

 
A települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében gondoskodik 

a) a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról, 

b) biztosítja a rovarok és rágcsálók irtását, 

c) folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi helyzetének alakulását 
és ennek esetleges romlása esetén – lehetőségeihez képest – saját hatáskörben intézkedik, 
vagy a hatáskörrel rendelkező és illetékes hatóságnál kezdeményezi a szükséges 
intézkedések meghozatalát, 

d) együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai színterekre irányuló 
egészségfejlesztési tevékenységekben, valamint támogatja és aktívan kezdeményezi ezeket. 

Az Ebktv. rendelkezése értelmében az egyenlő bánásmód követelményét érvényesíteni kell a 
társadalombiztosítási rendszerekből finanszírozott, továbbá a szociális, illetve gyermekvédelmi 
pénzbeli és természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénylése és 
biztosítása, a betegségmegelőző programokban és a szűrővizsgálatokon való részvétel, a gyógyító-
megelőző ellátás, a tartózkodás céljára szolgáló helyiségek használata, az élelmezési és egyéb 
szükségletek kielégítése során. 

Az egyenlő bánásmódhoz való jog magában foglalja különösen az azonos egészségügyi intézmények 
használatának, az ugyanolyan színvonalú és hatékony, illetőleg nem magasabb kockázattal járó 
gyógykezelésben, valamint betegségmegelőző programokban (szűrővizsgálatokban) való részvétel 
jogát. 

A fenti jogszabályok mentén és a mellékletben található adattáblák kitöltésével szükséges az alábbi 
pontok szerint e fejezet szöveges kifejtése. 

 
Gyöngyösoroszi településen az egészségügyi alapszolgáltatások teljes köre biztosított. 1 fő háziorvos 
látja el a gyermek és felnőtt háziorvosi feladatokat, asszisztenssel és házi betegápolóval együtt. 1 fő 
védőnői státusz biztosított a településen. A fogorvosi ellátás Gyöngyöstarján településsel egyesített 
körzetben Gyöngyösön működő fogorvosi rendelőben biztosított. A településen fiókgyógyszertár 
működik. 
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3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

év 

Felnőttek és 
gyermekek részére 
tervezett háziorvosi 
szolgálatok száma 

Csak felnőttek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgáltatások száma 

házi gyermekorvosok 
által ellátott 

szolgálatok száma 

2008 1 0 0 

2009 1 0 0 

2010 1 0 0 

2011 1 0 0 

2012 1 0 0 

2013       

2014       

2015       

2016       

2017       

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

   
 
Szociális rászorultságtól függő természetbeni ellátási forma a közgyógyellátás, melnyek három fomája 
van, az alanyi, a normatív és a méltányossági közgyógy ellátás. A közgyógyellátási igazolvánnyal 
rendelkezők a gyógyszerköltségeikhez kapnak tűmogatást. A méltányossági közgyógyellátás 
bevetezetéséről a települési önkormányzat önkormányzati rendeltben dönt, ahogyan erről 
gyöngyösoroszi Községi Önkormányzati s döntött a szociális igazgatásrólés szociális ellátásokról szóló 
5/2003. (V. 23.) rendeletében. 
 

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

év közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

2008 88 

2009 93 

2010 88 

2011 118 

2012 85 

2013   

2014   

2015   

2016   

2017   

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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A szociális ellátások között a pénzbeni ellátások között kell megemlíteni az ápolási díjat, mely alanyi 
jogon annak a 18 év alatti tartós beteg, vagy fogyatékos személy hozzátartozójának jár aki ezen 
személy ápolása miatt nem tud munkát vállalni. A települési önkormányzatoknak lehetőségük van 
önkormányzati rendeltben, méltányossági ápolási díj megállapítására is, mely a 18. év feletti tartós 
beteg ápolását végző hozzátartozónak jár, de ezen pénzbeli ellátási forma megállapításával 
Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete nem élt. Az ápolási díj megállapítása 2012. 
december 31-ig a jegyző hatáskörébe tartozott, 2013. január 1 –től ez már a járási hivatal hatásköre. 
Településünkön az alanyi jogú ápolási díjban részesített személyek száma nem meghatározó. 
 

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 

év ápolási díjban részesítettek száma 

2008 4 

2009 5 

2010 6 

2011 6 

2012 6 

2013   

2014   

2015   

2016   

2017   

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) 
való hozzáférés 

 
A településen kétévente kerül megszervezésre a tüdőszűrés mobil szűrőállomás kitelepítésével, 
valamint évente szervez az önkormányzat nőgyógyászati rákszűrést. 
Az egészséges életmódra nevelés érdekében a 2012 év második felétől működő IKSZT keretei között 
egészségmegőrző, egészséges életmódra nevelő előadásokat szervezünk negyedévente. 
A szűrőprogramok mellett a településen évente két alkalommal a Magyar Vöröskereszt 
szervezésében véradásra kerül sor. 
 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

 
Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat által fenntartott Gyöngyösoroszi Általános Művelődési 
Központ Csicsergő Óvodája az óvodáskorú gyermekek közül a különleges bánásmódot igénylő és 
fogyatékos gyermekeknek biztosítja a fejlesztő ellátást. 
A KLIK által fenntartott a településen Árpád Fejedelem Általános Iskola az általános iskolás korú 
gyermekeknek különleges bánásmódot igénylő és fogyatékos gyermekeknek biztosítja a fejlesztő 
ellátást a gyógypedagógia tanterv és integrált oktatás keretei között. 
A KILK által fenntartott Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Szolgálat Gyöngyösön biztosítja a 
gyermeknek a nevelési ellátása és logopédiai ellátás keretei között a pedagógiai szakszolgáltatást a 
fejlesztés és rehabilitáció területén. 
A felnőtt korú lakosság rehabilitációs ellátásának biztosítása Gyöngyös városban a járóbeteg és 
fekvőbeteg szakellátás keretében történik.  
 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 

Településünkön a gyermekétkeztetést és a szociális étkeztetést a Gyöngyösoroszi Községi 
Önkormányzat által fenntartott Gyöngyösoroszi Általános Művelődési Központ Csicsergő Óvodájában 
működő konyha biztosítja. A Képviselőtestület által évente elfogadott élelmezési nyersanyagnorma 
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biztosítja az egészséges táplálékoshoz szükséges minőségi alapanyagok felhasználását és változatos 
étrend kialakítását. Az étlap összeállításnál a „KALCI” program segíti az élelmezésvezetőt a napi 
kalóriaszükséglet kiszámításában, változatos menü összeállításában. 

A konyha személyi és tárgyi feltételei miatt egyféle menüt főz, diétás menüsor külön nem készül, így 
a speciális étrendet igénylők csak az óvodai gyermekétkeztetés esetben tudják igénybe venni a 
közétkeztetést. 
 

 

 e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

 
A településen fedett sportlétesítmény nincs. Az iskola udvarán bitumenes kispálya található, mely 
kézilabda, kispályás foci, koráslabda játékok lebonyolítására alkalmas a KIK kezelésében van, annak 
használata a lakosság számára a KLIK előzetes engedélyével lehetséges. 
A településen a füves focipálya folyamatos karbantartása forráshiány miatt csak részben biztosított, 
de a lakosság számára ingyenesen használható. 
A településtől 5 km-re levő Gyöngyös városban több fedett és nyitott sportlétesítmény található, 
azok igénybevétele a sportlétesítmények üzemeltetője által szabott díjak ellenében vehetők igénybe 
saját költségére. 
A településen a Gyöngyösoroszi Szabadidős Lövész Klub keretei között a versenyszerű 
sportfegyverekkel ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Mivel a sportcélú fegyverhasználat szigorú 
szabályokhoz kötött, ezen sportolási forma nem minősül tömegsportnak, nagy fegyelemre és 
kitartásra nevel a sportág. 
 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok 
biztosítják. A Szt. értelmében a személyes gondoskodás magában foglalja a szociális 
alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat. 

Szociális alapszolgáltatások: falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi 
segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató 
szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátás. Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított 
ellátások: az ápolást, gondozást nyújtó intézmény, a rehabilitációs intézmény, a lakóotthon, az 
átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, az egyéb speciális szociális intézmény. 

 
Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat az Szt. 186. § -ban meghatározott kötelező szociális 
szolgáltatások közül mindet biztosítja lakossága számára. A szociális étkeztetést az önkormányzat 
maga biztosítja a szociális rászorultak számára. A szociális rászorultságot a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2003. (V. 23.) 
önkormányzati rendelete 14. § határozza meg. A házi segítségnyújtást és a családsegítést társulási 
formában Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulásának keretei között a Társulási tanács által 
fenntartott Kistérségi Humán Szolgáltató Központ biztosítja a településen működő telephelyen.  
 

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 
szolgáltatások nyújtásakor 

 
Hátrányos megkülönböztetésről nincs információnk a közszolgáltatások igénybevételekor, a 
településen élők egyenlő részére azonos feltételek mellett vehetők igénybe a szolgáltatások.  
 

h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az 
egészségügyi ellátórendszer keretein belül 
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Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat a szociális, egészségügyi szolgáltatások széles körének 
biztosításával előmozdítja a hátrányos társadalmi helyzetből fakadó hátrányok leküzdését. Az 
alacsony jövedelemmel rendelkezők részére pénzbeli szociális támogatást, méltányossági 
közgyógyellátást biztosít. A szűrőprogramok megszervezésével hozzájárul az egészségmegőrzéshez. 
 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 
a) közösségi élet színterei, fórumai 

 
A településen aktív közösségi élet zajlik, melynek kulturált környezeti feltételeit az Önkormányzat 
európai uniós keretből finanszírozott, 2013. évtől működő IKSZT biztosítja. A településen egy 
bejegyzett sportegyesület, Gyöngyösoroszi Szabadidős Lövész Klub két hagyományőrző egyesület, a 
Gyöngyösoroszi Férfikórus Egyesület és a Gyöngyösoroszi Hagyományőrzők Egyesülete működik. A 
hagyományőrző egyesületeke mind a települési rendezvényeken, mind a szomszédos települések 
rendezvényein képviseltetik magukat. 

 

b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük) 

 

A nemzetiséghez tartozás különleges személyes adat, így a településen belüli nemzetiséghez tartozók 
számát csak a 2001-es és 2011-es népszámlálási adatokból ismerjük. 2001. évben az 1603 fős 
népességből a népszámlálás adatai szerint ebből 356-an vallották magukat roma nemzetiségűnek.8 A 
2011-véi népszámlálás előzetes adatai szerint az 1549 fős népességből 414 fő jelölte meg, hogy roma 
nemzetiségű.9 A népesség 3,4 %-os csökkenése mellett 16,3 %-kal nőtt a roma lakosság száma. A 
roma lakosság számának növekedése mellett a társas együttélés nem jelent kiemelkedő problémát a 
településen, de nem is konfliktusmentes. A magyar és roma lakosság eltérő életformája, 
lakókörnyezethez való viszonya azonban napi kisebb konfliktusokat okoz. Ilyen konfliktusforrás a 
roma lakosság részéről a hangos zenehallgatás, a kisebb kerti lopások, ház előtti kiskertek szétdúlása, 
melyet a magyar lakosság a roma lakosság rovására ír, mind az önkormányzatnak, mind a 
rendőrségnek folyamatos feladatokat jelent. 

 
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.) 

 

A településen a Jó Pásztor Nővérek Rendjének saját közössége van. A rend tagjai az alapítványukon 
keresztül a gyermekekkel, fiatalokkal foglalkoznak, ruhaadományokkal segítik a rászorulókat.  
 

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

 
A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait a nemzetiségek jogairól szóló 
2011. évi CLXXIX. törvény 115-116. §-ai rögzítik. A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelező 
közfeladata többek közt a képviselt közösség érdekképviseletével, esélyegyenlőségének 
megteremtésével kapcsolatos feladatok ellátása, különösen tekintettel a helyi önkormányzatnak a 
nemzetiségek jogainak érvényesítésével kapcsolatos feladataira, 
A helyi nemzetiségi önkormányzat önként vállalt feladatot láthat el különösen a nemzetiségi oktatási 
és kulturális önigazgatással összefüggő ügyekben, a társadalmi felzárkózás, a szociális, ifjúsági, 
kulturális igazgatás és a közfoglalkoztatás területén, valamint településüzemeltetési és 
településrendezési feladatok körében. 
 

                                                             
8 forrás: http://www.nepszamlalas2001.hu/hun/kotetek/04/tabhun/tabl11/load11010.html  
9
 forrás : http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_10 
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A településen működik roma nemzetiségi önkormányzat. A nemzetiségi önkormányzat és a települési 
önkormányzat képviselőtestületei közötti működési rendet együttműködési megállapodás biztosítja. 
A nemzetiségi önkormányzatok finanszírozásának csökkenésével a nemzetiségi önkormányzat 
mozgástere is csökkent. A nemzetiségi önkormányzat támogatja a roma iskolásokat, valamint a roma  
focicsapatot.  
 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

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

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

nagyarányú a munkanélküliség a településen foglakoztatási programok szervezése 

a településen élő munkanélküliek között 
nagyarányú az alacsonyiskolázottság 

felnőttoktatás megszervezése  

Adósságcsapdába került családok a szociális 
pénzbeli támogatások rendszerében ragadnak 

Családok helyzetének nyomon követésére jó 
gyakorlatok gyűjtése, bevezetése 

  

  

  

 
 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 
 

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

 
A település általános bemutatásánál a demográfiai adatok között az a természetes szaporodást 
valamint az öregedési indexet (3. 5. számú táblázat) prezentáló táblák és grafikonok már 
megmutatták, hogy településünkön az átlagéletkor csökken egyre több a gyermek 
Gyöngyösorosziban az állandó népességen belül. 2012. évben az állandó lakosság 25 %-a (391 fő) volt 
18. év alatti, nemek közti megoszlás alapján 49,4 % a fiú, míg 50,6 %-a lány. 2008. évtől az éve 
születések száma 2008. és 2010. között jelentős növekedést mutat, és megfigyelhető a 18 év alatti 
korosztály számának folyamatos növekedése is.  
 
A helyi ellátórendszer különféle támogatásokkal és szolgáltatásokkal segíti a családokat a gyermek 
nevelésében, iskoláztatásában, valamint védelmet biztosít megfelelő támogatások és szolgáltatások 
nyújtásával. 
A helyi rendszer célja, hogy a veszélyeztetettséget megelőzze. Ebben különös szerepe van a 
köznevelési, az egészségügyi, a szociális, a közművelődési intézményeknek és az abban dolgozó 
munkatársaknak. 
 

a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, 
lakhatási helyzete   
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A Gyvt fogalom-meghatározása alapján veszélyeztetettség az olyan - a gyermek vagy más személy 
által tanúsított - magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a 
gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. 
A veszélyeztetettség tünetei a gyermeknél: magatartásában, tanulásában hirtelen hanyatlás, 
igazolatlan, vagy gyanús hiányzások az iskolából, durva, agresszív magatartás, zárkózottság, 
bizalmatlanság, szeretetéhség, nyugtalanság, ingerlékenység, beteges érzékenység, kisebbségi érzés, 
feltűnő gátlások, félelemérzés indokolatlanul, túlzott költekezés, túlzott mértékű öltözködés, 
szórakozóhelyek látogatása, álmatlanság, aluszékonyság, gátlástalan viselkedés, durva hangnem, nyílt 
és rejtett dacolás mindennel és mindenkivel szemben, másnaposság, bódult állapot, réveteg tekintet, 
mindenből kiábrándulás. 
 
A veszélyeztetettséget a jelzőrendszer széleskörű, minden jelzőrendszeri tag bevonásával kell 
meghatározni. A gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai a jegyző, a gyermekjóléti szolgálat, a 
köznevelési intézmény (óvoda,iskola) kijelölt pedagógusa, háziorvos, védőnő, rendőrség. 
A széleskörű jelzőrendszer ellenére is azonban a veszélyeztetettség helyzetének felismerése gyakran 
az együttműködésre kötelezett szakemberek hiányos jelzései miatt maradnak rejtve. Igen nagy a 
látencia a gyermekek bántalmazása, a szexuális abúzus, gyerek és/vagy szülő alkohol- vagy 
drogfogyasztása kapcsán. A látencia okai között szerepel, hogy a sértett gyermek gyakran nem tudja, 
hová fordulhat segítségért, illetve a bántalmazott gyermek és családja nem kerül a gyermekvédelmi 
rendszer látókörébe, nem kerül kapcsolatba olyan szakemberekkel, akik a bántalmazás gyanújára 
felfigyelhetnének (ld. ombudsman jelentése az AJB-2227/2010).  
 
A gyermek veszélyeztetettsége esetén, amennyiben a jelzőrendszer tagjai a gyermekjóléti szolgálat 
felé fordulnak alapellátásba veszi a gyermeket. Látható, hogy településünkön a veszélyeztetett 
gyermekek száma viszonylag magas, és az elmúlt évek alatt jelentősen nem csökkent. Ez a szám azt 
mutatja, hogy a gyermekvédelmi rendszerből koruknál fogva kikerülő gyermekek helyére újak és újak 
érkeznek, azaz a veszélyeztetettségre okot adó általános társadalmi jelenségek nem javulnak. 
Amennyiben a gyermek veszélyeztetettsége az alapellátás során nem javul a jegyző a gyermekjóléti 
szolgálat, a köznevelési intézmény javaslatára, vagy hivatalból is védelembe veheti a gyermeket. 
A védelembe vétellel egyidejűleg főként a szülőnek, de a gyermeknek is magatartási 
követelményeket írhat elő a jegyző, valamint a gyermekjóléti szolgálat szorosabb kapcsolatot tart a 
családdal, segít a veszélyeztetettségre okot adó körülmények enyhítésében. 
 
2011. szeptemberétől az 50 órás igazoltan iskola hiányzások miatt a családi pótlék felfüggesztése, 
majd 2012. szeptember 1-től szüneteltetése mellett a jegyzőnek mérlegelési jogkör nélkül védelembe 
kellett venni a tanköteles kiskorút. A településünkön ez a védelembe vettek számának emelkedését 
vonta maga után. 2013. január 1-től a védelembe vételi eljárás a járási gyámhivatal hatásköre, az 
eljárásban a jegyző nem vesz részt. 
 
Az igazolatlan iskolai hiányzás és ennek következményeként a családi pótlék felfüggesztése esetében 
a jogalkotó szándéka a gyakorlatban nem mindig érvényesül, azaz az iskolai hiányzás valódi oka, 
annak részletes feltárása gyakran rejtve marad. Az iskolai hiányzás oka mögött előfordulhat, hogy a 
veszélyeztetett helyzet azért áll elő, mert a gyermek anyagi vagy egyéb okokból családfenntartói vagy 
egyéb funkciókat lát el (dolgozik, ápol valakit, stb.). 
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4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 

év 
védelembe vett 18 év 

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

veszélyeztetett kiskorú 
gyermekek száma 

2008 12 1 64 

2009 15 0 42 

2010 15 .. 15 

2011 15 1 40 

2012 29 1 44 

2013       

2014       

2015       

2016       

2017       

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény célja a szociális alapon rászoruló kiskorúak, vagy 
közoktatási intézményben tanuló nagykorúak anyagi támogatása. A rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülők évente kétszer augusztusban és novemberben alkalmanként 5.800 Ft-os 
támogatást kapnak, melyet az állami finanszírozás mellett az önkormányzat nyújt. 2012. év 
novemberi kifizetéstől számítva a pénzbeli támogatás természetben kerül kifizetésre Erzsébet 
utalvány formájában. 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek ingyenes tankönyvre, ingyenes 
étkezésre (óvodában általános iskolában) jogosult, valamint egyéb feltételek fennállása esetén 
felzárkóztató programokban (pl: Arany János tehetséggondozó program) vehet részt, vagy egyéb 
támogatásra, mint óvodáztatási támogatásra jogosult. 
 
A támogatást igénybe vevők köréről elmondható, hogy hozzávetőlegesen a 160-170 család és a 0-18 
éves korosztályból mintegy 80 %-ban részesülnek ezen ellátási formában. A rendszeres támogatásban 
részesülők komoly megélhetési és anyagi gondokkal küzdenek. Ezt bizonyítja az is, hogy a rendszeres 
támogatás mellett a fent említett családok kb. 90%-a évente legalább egy-két alkalommal nyújtott be 
kérelmet – tekintettel a család krízishelyzetére – átmeneti segély iránt. 
 

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

év 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek száma 

Ebből 
tartósan 

beteg 
fogyatékos 
gyermekek 

száma 

Kiegészítő 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek 
száma  

Ebből tartósan 
beteg 

fogyatékos 
gyermekek 

száma 

Rendkívüli 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek 
száma 

2008 290 30 0 0 0 

2009 275 56 0 0 0 

2010 311 58 0 0 0 

2011 314 28 0 0 0 

2012 312 26 0 0 0 

2013           

2014           

2015           

2016           

2017           

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
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c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

 
Az önkormányzata a gyermekjóléti alapellátásról szóló Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat 
Képviselőtestületének 5/2013. (III. 28.) önkormányzati rendeletében azon óvodai nevelésben vagy 
alapfokú oktatásban részt vevő gyermekek részére akik ingyenes étkeztetésben nem részesülnek és a 
családban az egy főre jutó jövedelem nem éri a nyugdíjminimum 250 %-át átvállalja a 
gyermekétkeztetés költségeit. Ez évente átlagosan 8-10 gyermek támogatását jelenti. 
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Az önkormányzat 2010 évtől minden évben csatlakozik a Bursa Hungarica felsőoktatási 
ösztöndíjpályázathoz, melyben a nappali tagozatos felsőoktatásban tanulóknak nyújt támogatást 
évente 10 hónapon keresztül havi 3.000 Ft-os összegben. A támogatottak száma tanévenként 10-12 
fő. 
 
Az önkormányzat évente az alap és középfokú nappali rendszerű oktatásban részesülőknek a 
családok jövedelmétől függetlenül iskolakezdési támogatást nyújt. A támogatás összege, mivel az 
saját forrásból történik a költségvetési források függvénye. 
 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

 
Az ingyenes vagy a kedvezményes támogatások köre kiszélesedett az elmúlt években. A támogatások 
zöme a rendszeres gyermekvédelmi támogatások jogosultságához kötődik. Felmenő rendszerben 
2011. január 1-től már az óvodai nevelésben és az alapfokú oktatásban részt vevő gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülők ingyenesen étkezhetnek, valamint jogosultak az ingyenes tankönyvre is. 
 
Az önkormányzat minden évben részt vesz a nyári gyermekétkeztetés megszervezésében, melynek 
pályázati feltételei évről évre szigorodnak ugyan, de az önkormányzat mindent megtesz annak 
érdekében, hogy a pályázati feltéteknek évről évre megfeleljen. 2011. évig felmelegíthető 
ételkonzervet kaptak a nyári gyermekétkeztetésben részt vevők, 2011. évtől pedig minden nap napi 
egyszeri meleg ételt biztosít az önkormányzat az arra rászoruló gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő gyermekeknek. A nyári gyermekétkeztetésbe bevont gyermekek száma a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak felét teszi ki, és általában a 6-14 éves korosztályból 
kerülnek ki az étkezésben résztvevők. 
 

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

év 

 Ingyenes 
étkezésben 

résztvevők száma 
óvoda 

Ingyenes étkezésben 
résztvevők száma 

iskola 1-8. évfolyam 

50 százalékos 
mértékű 

kedvezményes 
étkezésre 

jogosultak száma 
1-13. évfolyam 

 Ingyenes 
tankönyv-
ellátásban 
részesülők 

száma 

Óvodáztatási 
támogatásban 

részesülők 
száma  

Nyári 
étkeztetésben 

részesülők 
száma 

2008 42 80 0 134 n.a 84 

2009 48 93 0 137 40 100 

2010 44 104 0 124 40 80 

2011 49 108 0 124 22 155 

2012 46 117 0 115 22 140 

2013             

2014             

2015             

2016             

2017             

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
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Óvodáztatási támogatásban részesíthető az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
gyermek szülője, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik 
gyermeke rendszeres óvodába járatásáról. A támogatás folyósításának további feltétele, hogy a 
gyermek felett a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő, illetve ha mindkét szülő gyakorolja a szülői 
felügyeleti jogot, mindkét szülő a gyámhatósági eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy 
gyermekének 3 éves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte 
be sikeresen. A támogatást a Gyvt. alapján évente két alkalommal - június és december hónapban - 
folyósítja az önkormányzat. 
 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

 
A településen működő köznevelési intézményekbe nem magyar állampolgárságú gyermekek nem 
járnak, melynek nem a köznevelésből való kizárás az oka, hanem az, hogy nem magyar állampolgár 
nem jelentkezett a településen működő köznevelési intézménybe. 
 
 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 
A településen nincs dokumentáltan szegregált lakókörnyezet. 
 
 

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) 

 
Ahogyan a 3.3 fejezetben is leírtuk az egészségügyi alapellátás teljes körben biztosított a településen, 
a lakosságszámhoz igazodva egy főállású védőnőt foglalkoztat az önkormányzat, azonban a 
gyermeklétszám emelkedésével egyidejűleg a védőnő feladatai is növekednek. A védőnői ellátásnál a 
HEP-ben csak a 0-3 éves korosztályt vizsgáljuk, de teljes képet akkor kapunk a védőnői 
leterheltségtől, ha kiegészítjük azzal, hogy a védőnő az óvodáskorú gyermekek fejlődését is 
folyamatosan nyomon követi, valamint a terhes gondozás keretében a váradós anyákkal is rendszeres 
kapcsolatot tart, továbbá tagja a gyermekjóléti jelzőrendszernek is. Így az egy védőnőre jutó 
gondozottak száma a valóságban mintegy a duplája a bemutatottakhoz képest. 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

év védőnői álláshelyek száma Egy védőnőre jutó gyermekek száma 

2008 1 83 

2009 1 87 

2010 1 82 

2011 1 91 

2012 1 93 

2013     

2014     

2015     

2016     

2017     

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
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b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való 
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

 
Ahogyan a 3.3 fejezetben is leírtuk az egészségügyi alapellátás teljes körben biztosított a településen, 
a lakosságszám és ezen belül a gyermeklétszám nem indokolja a külön gyermekorvosi körzet 
létrehozását, így a főállású háziorvos látja el a gyermekkorú betegeket is, valamint ellátja az iskola-
egészségügyi feladatokat is. A fogorvosi ellátás keretén belül az iskolafogászat feladataihoz 
kapcsolódó kötelező szűrővizsgálatok helyben történnek, a fogorvosi kezelések azonban a 
gyöngyösön található fogorvosi rendelőben vehetők igénybe. 
 

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

 
Az önkormányzatnak lakosságszáma alapján a 0-7 éves korosztályú gyermekek napközbeni 
ellátásának biztosításáról óvoda működtetésével kell gondoskodnia. A településen a 0-3 éves 
korosztály napközbeni ellátást szolgáló – 10.000 lakosságszám felett kötelezően működtetendő- 
bölcsődei ellátás nem működik, valamint nem jelentkezett igény a családi napközi működtetésére 
sem. 
A HEP elkészítésekor csak a 3 éves kort betöltött halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket 
kellett előnyben részesíteni az óvodai felvétel során, míg 2014-től minden 3 éves gyermeknek 
kötelező óvodába járni, azaz biztosítani a gyermekek napközbeni ellátást. 
A köznevelési törvény változásával, valamint a gyermeklétszám folyamatos emelkedésével az óvodai 
csoportok számát a fenntartó 2013. évben felülvizsgálta és úgy döntött, hogy 2013/2014 nevelési 
évtől visszaállítja a három óvodai csoportot. A drasztikus gyermeklétszám növekedésre a Megyei 
Köznevelési és Fejlesztési Terv is felhívja a figyelmet, és fenntartói beavatkozást javasol. 
A három óvodai csoport visszaállításához a tárgyi, környezeti és személyi feltételek csak részben 
állnak rendelkezésre, annak költségvetési forrásait a 2013. évtől meg kell teremteni. 
A demográfiai mutatók prognózisa alapján (4.3.1 táblában a 2009-2011. év 0-3 éves korosztály 
adatainak vizsgálata alapján) 2015/2016 nevelési évre a három óvodai csoport is kevés lesz. 
A negyedik óvodai csoport beindításához nincsenek meg a településen a tárgyi személyi és környezeti 
feltételek, ezért hosszabb távon a fenntartónak el kell gondolkodnia a gyermekek napközbeni 
ellátásának alternatív ellátási formáinak, mint a családi napközi, bevezetésén, vagy az óvoda 
bővítésén akár civil szervezetek bevonásával is. 
 

4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma 

év 
családi napköziben engedélyezett 

férőhelyek száma 
családi napköziben a térítésmentes 

férőhelyek száma 

2008 0   

2009 0   

2010 0   

2011 0   

2012 0   

2013     

2014     

2015     

2016     

2017     

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi 
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d) gyermekjóléti alapellátás 

 

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást társulási formában Gyöngyös 
Körzete Kistérség Többcélú Társulásának keretei között a Társulási tanács által fenntartott Kistérségi 
Humán Szolgáltató Központ biztosítja a településen működő telephelyen. A gyermekjóléti szolgálat 
által nyújtott speciális szolgáltatásokat, mint pszichológiai tanácsadás, kapcsolat ügyelet a 
szolgáltatás székhelyén Gyöngyösön vehetik igénybe. 
 

e) gyermekvédelem 

 

A gyermekvédelem komplex, több szakágazatot érintő szerteágazó rendszer. A gyermekvédelem 
hatósági feladatait a jegyző és a gyámhivatal látja el. 2013. január 1-től a jegyző gyámhatósági 
feladatai jelentősen lecsökkentek, a gyermekvédelmi feladatok – védelembe vétel, ideiglenes hatályú 
elhelyezés, nevelésbe vétel, családba fogadás, vagy a családból kiemelést célzó intézkedések- a 
gyámhivatal hatáskörébe kerültek. 
 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

 

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat a krízishelyzetben levő családok, gyermekek és várandós 
anyák átmeneti gondoskodását biztosító gyermekjóléti szolgáltatást társulási formában Gyöngyös 
Körzete Kistérség Többcélú Társulásának keretei között a Társulási tanács által fenntartott Kistérségi 
Humán Szolgáltató Központ útján biztosítja a Gyöngyösön található családok átmeneti otthonában és 
a gyermekek átmeneti otthonában. A krízishelyzetben levő családok és gyermekek közül az elmúlt 
években mindkét ellátási formát igénybe vették gyöngyösoroszi lakosok, a társulási formában 
történő feladatellátás jelentősen erősíti a szociális védőhálót. 
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g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés 

 

Az egészséges életmódra nevelés az óvodai nevelés nevelési programjának része, 
gyermekétkeztetésben kiemelt figyelmet fordítunk az egészséges és változatos táplálkozásra. Az 
önkormányzat tulajdonában, vagy kezelésében nincs fedett sportlétesítmény, de a gyermekek 
rendszeres sportolási lehetőséghez jutnak az óvodai nevelés és az alapfokú oktatás keretei között. A 
szabadidős és szünidős programok szervezésében a gyermekjóléti szolgálat családgondozói vállalnak 
szerepet. 
 

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

 
A településen nyújtott gyermekétkeztetéssel összefüggő adatokat, pályázatokban való részvételt, és 
önkormányzati támogatásokat a 4.1. c) d) pontokban részleteztük. A gyermekétkeztetés nyári 
szünetben történő pályázati forrásból történő megvalósítása mellett, a gyermekek nyári felügyelete 
azonban még nem biztosított. 
 

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 
szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei   

 

A gyermekeket érintő hátrányos megkülönböztetés miatt hivatalos bejelentés nem történt, az 
önkormányzat a gyermekjóléti gyermekvédelmi és köznevelési feladatainak ellátása során 
maradéktalanul érvényesíti az esélyegyenlőség szempontjait. 
 

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

 
A hátrányok kompenzálását segítő támogatás az önkormányzat által nyújtott gyermekétkeztetési 
térítési díj átvállalása, valamint az iskolakezdési támogatás nyújtása. 
 

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

 
Az önkormányzati fenntartású intézményben az óvodai férőhelyek száma az óvodába beíratott 
gyermekek létszámához igazodott. Az elmúlt években az óvodai csoportlétszámot a fenntartó 
engedélyével a közoktatási törvényben meghatározott maximális gyermeklétszámtól magasabb 
létszámmal is feltölthette az óvoda, de a gyermeklétszám folyamatos emelkedése miatt a 2013/2014 
nevelési évben csoportbővítésre is sor kerül.  
A halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek, tanulók nyilvántartása a szülő által önkéntesen 
benyújtott nyilatkozat alapján történik.  
A 2012/2013. tanévben az 53 óvodás gyermek közül 46 gyermek (86,8 %) hátrányos helyzetű (HH), 20 
gyermek (37,7 %) halmozottan hátrányos helyzetű. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
óvodai ellátása teljes körűen biztosított, mely fejlesztési esélyeik növelését eredményezheti. 
 
A 2012/2013. tanévben 118 általános iskolás korú tanuló közül 111 tanuló (94,1 %) hátrányos 
helyzetű, 63 tanuló (53,4 %) halmozottan hátrányos helyzetű. A halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulók alapfokú oktatása biztosított, fejlesztésükre, felzárkóztatásukra a működtető figyelmet fordít. 
 
Az integrált oktatást, különleges gondozást a gyermek életkorától és állapotától függően – a 
fogyatékosságot megállapító szakértői bizottság szakvéleményében foglaltak szerint – a korai 



 57 

fejlesztés és gondozás, a fejlesztő felkészítés, az óvodai nevelés keretében az Önkormányzat, míg az 
iskolai nevelés és oktatás keretében a működtető szervezi meg. 
 
A 2012/2013. tanévben 1 (1,8%) SNI-s, valamint 1 (1,8 %) fogyatékos óvodáskorú gyermeket láttak el 
az óvodában. 
Az általános iskolában 33 (27,9 %) SNI-s ; valamint 30 (25,4 %) fogyatékos tanuló részesül alapfokú 
oktatásban. 
 
Az Önkormányzat hozzájárul a gyermekekkel kapcsolatos költségekhez, illetve a gyermekek 
gondozásával kapcsolatos feladatokhoz. A helyi gyermekvédelmi rendszer sajátossága, hogy minden 
gyermek számára gondoskodást nyújt, ugyanakkor fokozott védelemben részesíti az arra 
rászorulókat. A különböző ágazatok együttműködnek és egymást segítik. Az egyes szolgáltatások, 
ellátások szociális rászorultság alapján, más ellátások ún. alanyi jogon járnak a gyermekek részére.  
 
 

a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása 

 
Gyöngyösoroszi településen egy óvoda működik, mely a településen jelentkező teljes körű óvodai 
igényeket képes volt lefedni. Az elmúlt években a gyermeklétszám csökkenése miatt a fenntartó 
2007-ben az addig három óvodai csoportot lecsökkentette két óvodai csoportra, amellett, hogy 
minden óvodába jelentkező gyermeket fel tudott venni. A gyermeklétszám emelkedésével azonban 
már 2011-ben és 2012-ben is fenntartói engedéllyel a közoktatási törvényben meghatározott 
maximális gyermeklétszámot (maximális gyermeklétszám 25 fő) év közben meg kellett emelni. 
2012/2013 nevelési évben fordult elő először, hogy gyermek felvételét, pontosabban gyermek 
átvételét más köznevelési intézményből el kellett utasítania.  
A 4.4.3 táblában meghatározott korcsoportos kimutatásból látszik, hogy nem minden óvodás korú 
gyermek veszi igénybe az óvodai ellátást, vagy nem a településen veszi azt igénybe. A településről 
munkába eljáró szülők gyermekeiket inkább munkahelyükhöz közeli óvodába íratják a család 
könnyebb napi feladatainak megszervezése érdekében, valamint az otthon levő anyák gyermekeiket 
nem íratják be óvodába. 
Az óvodai ellátást igénybevevő gyermekek számánál külön ki kell emelni, hogy az óvoda sajátos 
nevelési igényű és fogyatékos gyermekek óvodai ellátását is biztosítja, mely gyermekek a 
csoportszervezésnél a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján kettőnek vagy háromnak 
számítanak, így az óvodai csoportokban a számított gyermeklétszám a tényleges gyermeklétszámot 
meghaladja. 
A sajátos nevelési igényű és fogyatékos gyermekek sajátos nevelési feladatainak ellátására 
gyógypedagógust az óvoda főállásban nem foglalkoztat, hanem szerződéses jogviszonnyal alkalmaz 
gyógypedagógust. 
Az óvodai nevelés során a társadalmi hátrányok csökkentése érdekében a halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek számára fejlesztő programot szervez, melynek keretében a gyermek 
fejlesztésével kapcsolatos pedagógiai feladatokat, a szociális hátrányok enyhítését segítő pedagógiai 
tevékenységet folytat. A fejlesztő programokban minden pedagógus közreműködik, azonban igény 
lenne speciális fejlesztő pedagógusi végzettséggel rendelkező szakember foglalkoztatására is. 

A szülői igények alapján az óvodában magyar nyelven folyó nemzetiségi nevelés is folyik. 
Az óvodai csoportok számának emelésével a 2013/2014 nevelési évtől mind a pedagógus, mind a 
kisegítő személyzet létszámát emelni szükséges, és a sajátos nevelési igényű gyermekek teljes körű 
ellátása érdekében javasolt gyógypedagógus foglalkoztatása is. 
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4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 1 

Hány településről járnak be a gyermekek   

Óvodai férőhelyek száma 65 

Óvodai csoportok száma 2 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 07.00-16.00 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 2 hét 

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 4 0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 4 0 

Gyógypedagógusok létszáma 0 0 

Dajka/gondozónő 2 0 

Kisegítő személyzet 1 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

  

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 2. 

év 
Helyhiány miatt elutasított gyermekek 

száma (fő) 
Ebből hátrányos / halmozottan hátrányos 

helyzetű (fő) 

2008 0 0 

2009 0 0 

2010 0 0 

2011 0 0 

2012 2 1 

2013     

2014     

2015     

2016     

2017     

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati, intézményi adatgyűjtés 
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4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3. 

év 
3-6 éves korú 

gyermekek 
száma 

óvodai 
gyermekcsoportok 

száma 

óvodai 
férőhelyek 

száma 

óvodai 
feladat-
ellátási 
helyek 
száma 

óvodába 
beírt 

gyermekek 
száma 

óvodai 
gyógypedagógiai 
csoportok száma 

2008 74 2 65 1 49 0 

2009 83 2 65 1 52 0 

2010 78 2 65 1 49 0 

2011 83 2 65 1 55 0 

2012 90 2 65 1 53 0 

2013             

2014             

2015             

2016             

2017             

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 

     
A településen egy általános iskolai feladatokat ellátó köznevelési intézmény működik. Az iskola 
fenntartója 2012. december 31-ig az Önkormányzat volt, majd 2013. január 1-től a KLIK vette át az 
iskola fenntartását és üzemeletetését is. 
A demográfiai adatokból kikövetkeztethető, hogy a település iskolás korú gyermekeinek száma 
jelentősen meghaladja a településen az iskolai ellátást igénybe vevők számát. Ennek oka, hogy a 
szabad iskolaválasztás jogával a szülők jelentős hányada él, és a településről munkába eljáró szülők 
gyermekeiket inkább a városi iskolákba íratják be. 
Általános tendenciaként elmondható, hogy az a gyermek amely nem a településen veszi igénybe az 
óvodai ellátást, már a tankötelezettségét sem a településen működő általános iskolában teljesíti. 
Az általános iskolában a nyolc évfolyam mellett egy összevont gyógypedagógiai osztály is működik, 
mely az oktatás szakmai irányelvei miatt, az integrációt szem előtt tartva várhatóan 2014/2015-os 
tanévtől megszűnik. 
Az általános iskolában mind alsó mind felső tagozaton biztosított a napközis foglalkozás, ezzel is 
biztosítva a gyermekek napközbeni ellátását. 
Az iskolában a szülői igények alapján magyar nyelven folyó nemzetiségi oktatás is biztosított. 
Az alacsony iskolai osztálylétszámok miatt a KLIKK, mint fenntartó az iskolai osztályok számának 
csökkentését, összevont iskolai osztályok kialakítását javasolta a megyei Köznevelési és Fejlesztési 
Tervben. A Képviselőtestület a véleményezési eljárás alatt a demográfiai mutatók pozitív alakulására 
hívta fel a fenntartó figyelmét és javasolta a nyolc évfolyam megtartását. 
Az alacsony osztálylétszámokkal az Önkormányzat Képviselőtestülete az elmúlt években 
folyamatosan szembesült,mint fenntartó, de települési érdekre figyelemmel, az önálló évfolyamok 
indítását támogatta minden évben, mivel véleménye szerint az összevont osztályok minőségi 
visszalépést jelentenének az oktatásban, mely a tanulói létszám további csökkenését vonhatta volna 
maga után.  
A gyógypedagógiai oktatásban részesülő tanulók közül sokan a tankötelezettségüket ebben az 
oktatási intézményben teljesítik, nem ritka, hogy az alapfokú oktatási tanulmányaikat 16-17 évesen 
fejezik be. 
Az iskola helyet ad a T-Dance Alapfokú Műszétoktatási Intézménynek, mely táncoktatást folytat az 
iskolai oktatás keretében. 
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Az alapfokú oktatás befejeztével minden gyermek középfokú iskolai felvétele megtörténik, az elmúlt 
években arra nem volt precedens, hogy a jegyzőnek kelljen jogszabályban biztosított jogkörében 
eljárva kijelölni azt a köznevelési intézményt, ahol a gyermek tankötelezettségét teljesítheti. A 
kötelező felvételt biztosító középfokú köznevelési intézmény minden jelentkező tanulót felvesz, de a 
továbbtanulók között viszont nagyon nagyarányú a lemorzsolódás, igen magas a szakképzettség 
nélkül tanulmányokat befejezők száma, mutatja ezt a regisztrált álláskeresők iskolai végzettségét 
bemutató 3.2.6. számú tábla is. 
 

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma 

tanév 

Általános iskola 1-4 
évfolyamon tanulók 

száma 

Általános iskola 5-8 
évfolyamon tanulók 

száma 

általános 
iskolások száma 

napközis tanulók 
száma 

fő fő fő fő % 

2010/2011 60 78 138 69 50,0% 

2011/2012 52 76 128 63 49,2% 

2012/2013 49 61 110 63 57,3% 

2013/2014     
 

  
 

2014/2015     
 

  
 

2015/2016     
 

  
 

2016/2017     
 

  
 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó 

gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 

 

4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai 

tanév 
általános iskolai osztályok száma 

általános iskolai osztályok száma a 
gyógypedagógiai oktatásban 

általános 
iskolai feladat-
ellátási helyek 

száma 

1-4 
évfolyamon 

5-8 
évfolyamon 

összesen 
1-4 

évfolyamon 
5-8 

évfolyamon 
összesen db 

2010/2011 4 4 8 0 1 1 1 

2011/2012 4 4 8 0 1 1 1 

2012/2013 4 4 8 0 1 1 1 

2013/2014     0     0   

2014/2015     0     0   

2015/2016     0     0   

2016/2017     0     0   

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az 
intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs  

 
A gyermekeket érintő hátrányos megkülönböztetés miatt hivatalos bejelentés nem történt, az 
önkormányzat a gyermekjóléti gyermekvédelmi és köznevelési feladatainak ellátása során 
maradéktalanul érvényesíti az esélyegyenlőség szempontjait. 
 

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

 

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

tanév 

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

fő % 

2010/2011 19 86 

2011/2012 16 90 

2012/2013     

2013/2014     

2014/2015     

2015/2016     

2016/2017     

Forrás: TeIR, KSH Tstar  Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
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e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 
A hátrányok kompenzálását segítő támogatás az önkormányzat által nyújtott gyermekétkeztetési 
térítési díj átvállalása, valamint az iskolakezdési támogatás nyújtása. 
 
 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

magas a veszélyeztetett gyermek száma, magas 
HH/HHH gyermeklétszám 

hatékony jelzőrendszer kiépítése, működtetése, 
felzárkóztatást, fejlesztést igénylő programok 
kialakítása 

gyermekek napközbeni ellátásában intézményi 
helyhiány 

óvodai csoportok számának bővítése, alternatív 
szolgáltatások bevezetése 

gyermekek nyári napközbeni felügyelete nem 
teljes körűen biztosított 

nyári gyermekfelügyeletet biztosító jó 
gyakorlatok felkutatása, programok szervezése 
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

A nők társadalmi helyzete, főként a munka világában betöltött szerepe az elmúlt évszázadban 
jelentős változáson ment keresztül. A nők a családon belül egyenrangú családfenntartóvá váltak 
amellett, hogy továbbra is a család összetartásáról, a gyermekek neveléséről, a háztartás viteléről 
gondoskodniuk kell. 

A nőknek a munka világában betöltött szerepével, a nők foglalkoztatásának elősegítésével mind 
nemzetközi szervezetek, mind a hazai társadalomkutatók és a jogalkotó is foglalkozik.  
A nők esélyegyenlőségének előmozdításával kapcsolatosan az alábbi Európai Uniós jogi 
dokumentumokat kell kiemelni: 

a) a Tanács 76/207/EGK irányelve a nőkkel és a férfiakkal való egyenlő bánásmód elvének a 
munkavállalás, a szakképzés és az előmenetel lehetőségei, valamint a munkafeltételek terén 
történő végrehajtásáról és az azt módosító 2002/73/EK irányelv, 

b) a Tanács 79/7/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a szociális 
biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról, 

c) a Tanács 86/378/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a 
foglalkoztatási szociális biztonsági rendszerekben történő megvalósításáról. 

A hazai jogforrások közül a legfontosabb, maga az Alaptörvény, melynek XV. cikke rögzíti, hogy a nők 
és férfiak egyenjogúak, vagyis mind a nőket, mind a férfiakat azonos jogok kell, hogy megillessék 
minden polgári, politikai, gazdasági, szociális, kulturális jog tekintetében. 
A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 12. §-a rendelkezik arról, hogy a 
munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód 
követelményét meg kell tartani. A munka egyenlő értékének megállapításánál különösen az elvégzett 
munka természetét, minőségét, mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges szakképzettséget, 
fizikai vagy szellemi erőfeszítést, tapasztalatot, felelősséget, a munkaerő-piaci viszonyokat kell 
figyelembe venni. 

Az Ebktv. megfogalmazza a közvetlen és a közvetett diszkrimináció fogalmát, amely rögzíti, hogy az 
adott személy olyan tulajdonsága miatt kerül hátrányba más, összehasonlítható helyzetben lévő 
személyekhez képest, amit nem tud befolyásolni. Védett tulajdonságként nevezi meg a törvény a 
nemet, családi állapotot, az anyaságot és terhességet is. 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 
A településen a 15-64 év közötti, munkaképes korúak közül a nők foglalkoztatási mutatói jobbak, ez 
azonban nem jelenti azt, hogy minden foglalkoztatott aktív szereplője is a munkaerő piacnak. A 
foglalkoztatottak számában a munkavállalók, a gyermeknevelési ellátásban részesülő nők 
szerepelnek, továbbá a látens munkanélküliek is, mivel a nem regisztrált munkanélküliekről nincs 
információnk. A gyermeklétszám már elemzett emelkedése természetesen azt is jelenti, hogy több 
nő inaktív a munkaerőpiacon, és valamely gyermeknevelési támogatást veszi igénybe, vagy hivatásos 
anyaként kap társadalombiztosítási ellátást. A regisztrált munkanélküli férfiak jelentősen magasabb 
számát indokolhatja, hogy egy háztartásban egy fő kaphat az önkormányzattól szociális ellátást, és az 
ellátás érdekében csak a háztartás férfi tagja regisztrálja magát munkanélküliként. 
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5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

év 
Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

férfiak nők férfiak nők férfiak nők 

2008 510 504 419 452 91 52 

2009 505 489 383 402 122 87 

2010 501 493 401 420 100 73 

2011 498 492 435 441 63 51 

2012             

2013             

2014             

2015             

2016             

2017             

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés 
     

 

 
 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

 
A településen az önkormányzat szervezésében a közfoglalkozatás keretében indult 2012.évben 
képzés, melyben a mind nők és férfiak is részt vesznek. Kifejezetten a nők munkaerő piaci helyzetét 
javító képzést az önkormányzat nem szervezett. Az önkormányzat által működtetett IKSZ programjai 
között azonban több foglalkoztatást elősegítő program is szerepel, mint a munkaügyi központ 
tájékoztató, álláskeresési tanácsadás, nyelvi és informatikai tanfolyamok. A tanfolyamok hétköznap 
az esti és késő délutáni órákban kerülnek megszervezésre, így a kisgyermeket nevelő nők is részt 
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vehetnek a képzésben, mivel a tanfolyamok kezdési időpontjában már munkahelyükről hazaérkező 
családtagok átvállalhatják a gyermekek felügyeletét. 

 
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 
A regisztrált álláskeresők alacsony iskolai végzettségét bemutató 3.2.6. számú tábla adataiból látható, 
hogy a regisztrált munkanélküliek jellemzően nem rendelkeznek szakképzettséggel, ez mind a nőkre 
mind a férfiakra igaz. A szakképzettség hiánya a munkaerő piacon nagyobb hátrányt jelent, mint a 
munkavállaló neme, ez látató a fenti foglalkoztatási adatokból is, hiszen a regisztrált álláskeresők 
között jelentősen magasabb a férfiak száma. 

 

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

 

A nők munkaerő-piaci hátrányos megkülönböztetése nehezen vizsgálható jelenség, megmutatkozhat 
a munkára való jelentkezéskor (ha a munkakör betöltésére mindkét nem képviselője alkalmas, 
azonos kvalitásokkal rendelkeznek, a munkáltató mégsem szeretne nőt alkalmazni), az azonos 
munkáért járó eltérő bérezésben, vagy az előmeneteli lehetőségek szűkösségében (üvegplafon-
jelenség). Nincs arról információnk, hogy aránytalan bérezés miatt a településről bárki az Egyenlő 
Bánásmód Hatósághoz fordult volna. Az önkormányzati foglalkoztatottak között a nemek közti 
bérkülönbség nem mérhető, mivel mind a közalkalmazottak, mind a köztisztviselők juttatásait 
jogszabály határozza meg, mely az iskolai végzettséghez és a munkaviszonyban töltött időhöz 
igazodik. 
 
 

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

 
A nők munkaerő piaci részvételét segíti elő a településen működő óvoda, valamint az iskolában a 
napközis foglalkozások megszervezése. Az óvoda nyitva tartása mellett reggel 6.00 és 7.00, valamint 
16.00 és 17.00 óra közti időben felügyeletet biztosítunk a gyermekek részére, ha a szülő a 
munkarendje miatt a gyermekének elhelyezéséről más módon gondoskodni nem tud. Az óvoda a 
nyári szünetben is két hét kivételével folyamatosan nyitva tart, ezzel is segítve a családok gyermekek 
napközbeni elhelyezését. 
Az önkormányzati intézményekben a munkáltatóval történő előzetes egyeztetést követően a 
rugalmas munkarend megoldható. 
 
 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 
A védőnői hálózat hatékony működése a gyermek és az anya védelmét is szolgálja. A védőnői 
szolgálaton kívül a gyermekjóléti szolgálat családgondozói segítik a mindennapokban a család-és 
nővédelmi gondozást. 

A településen működő védőnői szolgálat célja - az alapellátás részeként - a családok egészségének 
megőrzése, egészségromlásuk megelőzése érdekében végzett egészségnevelés. 
A védőnő a gondozási tevékenységet azon családok körében végzi, ahol várandós és gyermekágyas 
anya illetve 0-6 éves korú gyermek él. A nővédelem területén a védőnő tanácsot ad a 
családtervezéssel kapcsolatban, segíti a nők anyaságra való felkészülését. 
A gyermekágyas, szoptató anyákat a kórházból történő távozást követően azonnal meglátogatja, 
segítséget nyújt és tanácsot ad a szülést követő egészségi állapotra vonatkozóan a szoptatással, a 
gyermekgondozással valamint a családtervezéssel összefüggő kérdésekben. 
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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. 
A védőnő ellátja az iskolai védőnői feladatokat is az iskolaorvosi feladatokat ellátó háziorvossal 
együtt. Fontos feladatuk a 6-14 éves korosztálynál a gyermek fejlődését veszélyeztető tényezők 
időben történő észlelése. A szűrővizsgálatok végzésével, szükség szerinti intézkedéssel, a védőnő 
mindent megtesz a gyermek zavartalan fejlődésének biztosítása érdekében. 
 
Gyöngyös városban működő Nevelési Tanácsadó gyógyító szellemben működik, terápiás, korrekciós 
és rehabilitációs segítséget nyújt. A terápiás lehetőségek igénybevétele önkéntes, szülői vagy tanulói 
kérésre történik, a gyermekkel történő foglalkozás mellett a szülői konzultációt is magában foglalja, 
melynek során számítanak a család aktív együttműködésére. 
 
Az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz történő hozzáférést a 3.6 pontban részletesen 
elemeztük. 

 

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

év védőnők száma 
0-3 év közötti gyermekek 

száma 
átlagos gyermekszám 

védőnőnként 

2008 1 83 83 

2009 1 87 87 

2010 1 82 82 

2011 1 91 91 

2012 1  93  93 

2013     
 

2014     
 

2015     
 

2016     
 

2017     
 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
  



 68 

 
 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 
A családon belüli erőszak esetén alkalmazható legfontosabb rendelkezéseket a hozzátartozók közötti 
erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény és a Büntető törvénykönyv 
tartalmazza. 

A családon belüli erőszakról nincs önálló tényállás, a párkapcsolati erőszakra jelenleg a Büntető 
törvénykönyv különböző tényállásai vonatkoznak, ld. testi sértés, zaklatás, távoltartás. 

A nők elleni erőszak különböző formáira, vagy ugyanezeknek nem a párkapcsolaton belül 
megnyilvánuló formáira (pl. szexuális jellegű visszaélések) is a Büntető törvénykönyv releváns 
paragrafusai vonatkoznak. 

A zaklatás, szexuális vagy családon belüli erőszak miatt történt rendőrségi feljelentések száma 
alulmarad a tényleges esetek számától. Településünkön családon belüli erőszak miatt az elmúlt 
években egy-egy eset miatt kellett a gyermekek védelembe vételéről intézkedni, anya átmeneti 
otthonban történő elhelyezésére ilyen okból nem került sor. 

 

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

 

 
Az anyaotthonok és a családok átmeneti otthonai (anyagi vagy családi) krízishelyzetben jelenthetnek 
megoldást azok számára, akiknek nincs hová menniük. Gyöngyösoroszi községi önkormányzat 
társulási formában, Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása útján biztosítja a krízishelyzetben 
levő anyák, családok és gyermekeik átmeneti elhelyezését. 
 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

A nők társadalmi szerepvállalásának erősödésével egyidejűleg a közéletben is egyre nagyobb 
szerepet vállalnak, mutatja ezt a helyi képviselőtestületben a nők számának növekedése is. A férfiak 
politikai szerepvállalásának társadalmi hagyományait viszont megmutatja, hogy a Heves Megyei 
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Közgyűlésben a közgyűlés tagjai számának csökkenését jelentős arányban meghaladó mértékben 
csökkent a női képviselők száma. 

 

5.6. számú táblázat - A nők szerepe a helyi közéletben 

év 
Képviselőtestület tagja 

Városi bíróság és 
ítélőtáblák vezetői 

Közgyűlések tagjai 

Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő 

2008 4 6 0 1 31 9 

2009 4 6 0 1 31 9 

2010 2 5 0 1 14 1 

2011 2 5 0 1 14 1 

2012 2 5 0 1 14 1 

2013             

2014             

2015             

2016             

2017             

Forrás: Helyi adatgyűjtés, www.valaasztas.hu 

 

 

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

 
A településen nem működik kifejezetten olyan civil szervezet, mely a nők társadalmi helyzetével 
foglalkozik, az önkormányzathoz nem érkezett javaslat a település lakosságától a nők 
esélyegyenlőségének elősegítése érdekében történő program megszervezésére. 
 
 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Nők munkaerő piaci szerepvállalása és 
gyermekvállalás gyermeknevelés 
összeegyeztethetőségének nehézségei 

A nőket helyi szinten fokozottan érintő 
problémák beazonosítása. A problémákkal 
kapcsolatos fórumok, programok, tréningek 
szervezése, az intézmények, civilek segítségével. 

A családon belüli erőszak előfordul, de nincs 
adat, sem kidolgozott kezelési módszer 

Családon belüli erőszak előfordulásának 
feltérképezése. Jó gyakorlatok összegyűjtése, 
kezelési módszerek kidolgozása. Partnerek 
(egészségügy, oktatás, rendőrség) bevonása. 
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

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

Társadalmunkra, hazánkra és így településünkre is jellemző az elöregedés. Az életminőség javulásával 
az orvostudomány fejlődésével a társadalom átlagéletkora is növekszik.  

Gyöngyösorosziban az időskorú, 65 év feletti lakosság számában minimális csökkenés figyelhető meg, 
mely nem jelent szignifikáns eltérést az országos trendektől. 
Az időskorúak nemenkénti megoszlása azonban, ahogyan erre már az általános fejezetben is 
rámutattunk, igen érdekesen változik a kor előrehaladtával. Míg az egyes korcsportokon belül a 
nemek közti megoszlás viszonylag állandó, addig a 65 év feletti lakosság körében a nők aránya 
jelentősen magasabb a férfiakénál. Sajnos ez a trend sem egyedülálló, a férfiak korai halálozása miatt 
az özvegyek között a nők aránya sokkal magasabb, mely alapján az egyedülálló idős női lakosság 
nagyobb gondoskodást igényel az önkormányzat részéről. 
Az idős emberek kikerülve a munka világából a társadalombiztosítás kereti között nyugdíjban vagy 
szociális ellátásban részesülnek. Az aktív korú lakásság körében egészségromlás miatt korábban 
rokkantsági nyugdíjban, ma már nyugdíjszerű ellátásban részesülnek. A nyugdíjas korú lakosság 
számához viszonyítva (2-3. számú tábla) majdnem kétszer annyian minősülnek nyugdíjasnak a 
jövedelemszerzés alapján, mint akik koruk alapján nyugdíjasnak minősülnének.  
 

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

év 
nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban 

részesülő férfiak száma 
nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban 

részesülő nők száma 
összes nyugdíjas 

2008 164 260 424 

2009 163 250 413 

2010 149 242 391 

2011 150 243 393 

2012     0 

2013     0 

2014     0 

2015     0 

2016     0 

2017     0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

 

Az időskorú lakosság gazdasági aktivitása azonban nem szűnik meg a nyugdíjba vonulással együtt, 
erre mutat rá a 3.2.10 és 3.2.10/A számú tábla, mely a nyugdíjas vállalkozók, őstermelők számát 
mutatja be településünk tekintetében. Látható, hogy szinte minden nyugdíjas foglalkozik 
mezőgazdasággal, ha másként nem a település jellegéből adódóan a lakóház kertjében megtermelt 
zöldségek, gyümölcsök – málna, szőlő - kis mennyiségű termelésével és értékesítésével. 
 

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

 

A nyugdíjas korosztálynak célirányosan képzés szervezés nem történt a településen, de az 
informatika világában, az egyre nagyobb érdeklődés miatt terveink között szerepel alapszintű 
számítástechnikai tanfolyam indítása az IKSZT keretei között. A nyugdíjasok foglalkoztatás a 
közintézményekben nem jellemző. 
 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

A nyugdíjasok hátrányos megkülönböztetése a foglalkoztatás terén központi szinten van jelen, mivel 
a nyugdíjban részesülő közalkalmazottak, vagy köztisztviselők, amennyiben kinevezéssel 
rendelkeznek - egyes szakterületek kivételével - elveszítik nyugdíjból származó jövedelmüket. Így 
nincsenek érdekelve a nyugdíjasok a nyugdíj melletti munkavállalásban. 
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6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 
gyakorlásához való hozzáférés 

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

Az idős lakosság egészségügyi alapellátása teljes körűen biztosított a településen. Az egészségügyi 
ellátást a házi orvos, a házi orvos mellett dolgozó házi betegápoló, a fogorvosi ellátás valamint a 
hétközi és hétvégi ügyelet biztosítja. 

A települési önkormányzat a szociális alapszolgáltatások közül, melyek célja, hogy segítséget nyújtson 
a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük 
fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó 
problémáik megoldásában az étkeztetést és a házi segítségnyújtást biztosítja. 

Az étkeztetést az önkormányzat saját maga, míg a házi segítségnyújtást Gyöngyös Körzete Kistérség 
Többcélú Társulásán keresztül. A településünkön idősek nappali ellátást nyújtó intézmény nem 
működik. 
A településen szociális szakosított ellátási forma nem működik. A szakosított ellátási formák 
működtetése – az időskorúak átmenti ellátásának kivételével, ami a 10.000 lakosságszám feletti 
településnek kötelező feladata, 2013. január 1-től az állam feladata. Idősek tartós bentlakásos 
otthoni ellátását biztosító intézmény Gyöngyös közigazgatási területén állami, önkormányzati 
fenntartásban kettő működik. 

 
 

6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 

év 
64 év feletti lakosság száma nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 

fő fő % 

2008 213 0 0% 

2009 219 0 0% 

2010 207 0 0% 

2011 209 0 0% 

2012     
 

2013     
 

2014     
 

2015     
 

2016     
 

2017     
 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

A településen működik nyilvános könyvtári szolgáltatás, melynek könyvállományának fejlesztésében 
külön figyelmet fordítunk az időskorú lakosság igényeit is kielégítő könyvállomány beszerzésére. A 
településen minden évben, hagyományosan megrendezésre kerül a „Nyugdíjasok mikulása”, ahol 
kulturális programmal és a 60 év feletti lakosság pénzbeli támogatásban is részesül. 
 

c) idősek informatikai jártassága 

 

Az időskorú lakosság informatikai jártasságára felmérés nem készült, erről nincs számszaki 
információnk. 

 

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

 

A településen nyugdíjasklub működik , amely működéséhez az Önkormányzat hozzájárul. A nyugdíjas 
klub klubhelyisége az IKSZT épületében működik. A nyugdíjasklub tagjainak rendszeres programokat 
szervez, a nyugdíjasklub kereti között működő dalkör rendszeresen fellép a környező településeken 
hagyományőrző műsoraival. 
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6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Magas az egyedül élő idősek száma, egyedül élő 
idősek kapcsolattartásának nehézsége a 
családtagokkal 

Idősek segítése generációk közötti 
együttműködés keretében, egyedül élő idősek 
kapcsolattartásának nehézsége a családtagokkal. 
Idősek információs társadalomba történő 
bevonásának támogatás 

Generációk közötti kapcsolati nehézségek Generációk közötti együttműködést elősegítő jó 
gyakorlatok, modellek gyűjtése, ezek nyomán 
közös kulturális, közösségi programok szervezése  

  

  

  

 
 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

Európa lakosságának 10–15%-a minősül fogyatékosnak vagy nevezi magát annak (European Disability 
Forum 2002). Ezzel a fogyatékos emberek Európában, az egyik legnagyobb kisebbséget és – az idős 
emberek után – az állami szolgáltatások egyik legnagyobb fogyasztói csoportját alkotják.  
Magyarországon a 2001-es népszámlálás adatai szerint fogyatékkal, testi, értelmi vagy olyan 
érzékszervi hátránnyal, amely véglegesen, egész további életén át gátolja a megszokott, 
hagyományosan elvárható életvitel szabad gyakorlását 577.006 fő élt, ami a népesség 5,7 %-a volt. 
Míg a mozgássérültek, a nagyothallók és a vakok többségének fogyatékossága baleset során szerzett, 
vagy valamilyen betegség szövődménye, a többiek – különösen az értelmi fogyatékosok és a siketek – 
között magasabb a születésük óta testi vagy szellemi hátránnyal élők aránya. A népszámlálási adatok 
elemzése alapján megállapítható, hogy a fogyatékkal élők iskolai végzettsége átlag alatti, 29 %-uknak 
még a nyolc évfolyamot sem sikerült elvégeznie. A társadalmi hátrányok csökkentése érdekében 
ugyan egyre több köznevelési intézményben vezetik be az integrált oktatást, de nem fedi le a teljes 
köznevelési intézményi hálózatot, így nem jut minden fogyatékos gyermek számára megfelelő szintű 
oktatáshoz. A fogyatékosok a szakképzés valamint a befogadó munkahelyek hiánya miatt a munkaerő 
piacon inkább inaktív keresőkként vannak jelen, így bevételi forrásaik főként az állami szociális ellátó 
rendszerből származnak. A rendszerváltást követően a szociális ellátó rendszer kibővült, mind a 
pénzbeli támogatások, mind a szociális szolgáltatások terén, lehetőséget biztosítva arra, hogy a 
szociálisan rászorultak életminőségét javítsák.10  
A statisztikai adatok tükrében egyértelműen megállapítható, hogy a fogyatékos emberek jelentős 
társadalmi hátrányokkal küzdenek, melyek csökkentése csak állami beavatkozással valósulhat meg. 
 
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 
A településen fogyatékossággal élő személyekről az Önkormányzat és annak szervei külön 
nyilvántartást nem vezet, mivel az egészségi állapot különleges személyes adatnak minősül. 

                                                             
10 Statisztikai Tükör 2007, I. évf. 17. 1-2 o. 



 75 

Az Önkormányzat fenntartásában működő óvoda a fogyatékos gyermekek óvodai nevelését is vállalja 
integrált nevelés formájában. A Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottság szakértői véleménye alapján 
az óvodai nevelésben a 2012/2013. nevelési évben egy fogyatékos gyermek vesz részt. 
A településen működő általános iskola szintén biztosítja a fogyatékos gyermekek alapfokú oktatását 
mind integrált oktatás formájában, mind a gyógypedagógiai tanterv szerint tanuló osztály 
megszervezésével. 
 
A településen élő fogyatékos és tartós beteg gyermekek számát a 4.1.2. számú tábla prezentálja, 
melyhez kiegészítésként hozzátartozik, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem 
részesülő fogyatékos és tartós beteg gyermek számára nem áll rendelkezésre hivatalos adat. 
 
A fogyatékkal élő személyek tekintetében az önkormányzat az egészségkárosodott aktív korú nem 
foglalkoztatott személyek részére rendszeres szociális segélyt nyújt. A megváltozott munkaképességű 
személyek közül, akinek össz-szervezeti egészségkárosodása a 35 %-ot eléri a Képviselőtestület 
önkormányzati rendeletének felhatalmazása alapján szintén megállapítható a rendszeres szociális 
segély. 
 
7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők 
száma 

év 
megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásaiban részesülők száma 
egészségkárosodott személyek szociális 

ellátásaiban részesülők száma 

2008 39 3 

2009 33 3 

2010 32 2 

2011 85 2 

2012     

2013     

2014     

2015     

2016     

2017     

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

év 

Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

önkormányzati fenntartású 
intézményben  

egyházi fenntartású 
intézményben 

civil fenntartású 
intézményben  

2008 0 0 0 

2009 0 0 0 

2010 0 0 0 

2011 0 0 0 

2012       

2013       

2014       

2015       

2016       

2017       

Forrás: TeIR, KSH Tstar; a központi adatokat célszerű bontani a helyi adatszolgáltatók segítségével 
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a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás, 
közfoglalkoztatás) 

 
A településen nem működik olyan gazdálkodó szervezet, mely védett foglakozatással foglalkozik. Az 
önkormányzat a közfoglalkoztatásba csak foglakoztatást helyettesítő támogatásban részesülőket 
vonhat, így a fogyatékkal élő személyek közfoglalkoztatására nincs lehetőség.  
 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 
Nincs arról információnk, hogy a településen fogyatékkal élők közül a foglakoztatás terén hátrányos 
megkülönbözetés miatt panasszal élt volna az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz. 
 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

 
Az Önkormányzat nem tart fenn kifejezetten fogyatékkal élőknek szolgáltatást nyújtó szociális 
intézményt, azonban a szociális étkeztetésben szociálisan rászorulónak minősül a fogyatékkal élő 
személy. A házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, a támogató szolgáltatást, a 
családsegítést, a közösségi ellátásokat a településen Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása 
működteti, melynek tagja települési önkormányzatunk. A településen sem civil, sem állami szervezet 
nem működtet fogyatékkal élő személyek részére nappali ellátást nyújtó intézményt, a gyöngyös 
Körzete Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott értelmi fogyatékosok nappali ellátást nyújtó 
intézményi feladatok részvételében Önkormányzatunk 2013. január 1-től nem vesz részt, mivel az 
nem kötelező feladat a települési önkormányzat számára. 
 
 

7.1.4. táblázat - A településen élő fogyatékos személyek önálló életvitelét támogató helyi intézmények, szociális szolgáltatások  

  

Állami/önkormányzati Egyházi Civil  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

falugondnoki  vagy 
tanyagondnoki 
szolgáltatás  

0 0 0                                           

étkeztetés 1 1 1                                           

házi 
segítségnyújtás 

1 1 1                                           

jelzőrendszeres 
házi 
segítségnyújtás 

1 1 1                                           

családsegítés 1 1 1                                           

közösségi ellátás 
szenvedélybetegek 
részére  

1 1 1                                           

közösségi ellátás 
pszichiátriai 
betegek  részére 

1 1 1                                           

támogató 
szolgáltatás 

1 1 1                                           

nappali ellátás 1 1 1                                           

Forrás: helyi adatgyűjtés 
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7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 
 

A pénzbeli ellátások között megkülönböztetünk olyan támogatási formát, ahol kifejezetten a 
fogyatékossága miatt kapja az ellátott a támogatást, és olyan támogatási formákat, ahol a 
fogyatékossága miatt magasabb összegű ellátásra jogosult az arra rászorult, vagy annak családja. 
Az első csoportba tartozik a fogyatékossági támogatás, ápolási díj, a vakok személyi járadéka, vagy a 
súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatása. A második csoportba tartozik a 
családi pótlék, az aktív korúak ellátása vagy a lakásfenntartási támogatás. 
Természetbeni ellátásként lehet megemlíteni a közgyógyellátást. 
 
A fogyatékossági támogatást és a vakok személyi járadékát a Magyar Államkincstár folyósítja. 
A települési önkormányzat által nyújtott támogatásokra vonatkozó adatokat az ápolási díjra 
vonatkozóan a 3.6.3. számú táblázat, az aktív korú nem foglalkoztatott egészségkárosodott 
személyek rendszeres szociális segélyezettekre vonatkozóan a 7.1.1 számú táblázat, míg a 
lakásfenntartási támogatásra jogosultak adatait a 3.4.3. táblázat tartalmazza. Az adattáblák azonban 
nem mutatják a fogyatékkal élő és nem fogyatékkal élő jogosultak közti arányokat, mivel nem 
jogosult az önkormányzat a szociális nyilvántartásaiban az ellátott fogyatékosságára vonatkozóan 
adatot nyilvántartani, így nem állnak rendelkezésre információk. 
 

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

 
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

 
A településen működő közintézmények akadálymentesítése részben főként a fizikális 
akadálymentesítés területén szinte teljes mértékben megvalósult, mind az óvoda, az iskola az orvosi 
rendelő, az IKSZT épülete akadálymentesített. Az önkormányzat épületének akadálymentesítése 
pályázati forrás hiányában maradt el. Az infokommunikációs akadálymentesítés részben megvalósult, 
a piktogramok és vezetősávok a fizikális akadálymentesítéssel egyidejűleg megvalósultak, azonban a 
hallássérülteket segítő indukciós hurokerősítő rendszerek beépítése még csak a házi orvosi 
rendelőben történt meg, valamint a vakok számára segítséget nyújtó braille írással az ellátott 
tájékoztató táblák elkészítése, és az önkormányzati honlap akadálymentesítése is pályázati forrás 
függvénye. 
 

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

 
A fogyatékos személynek joga van a számára akadálymentes, továbbá érzékelhető és biztonságos 
épített környezetre. Ez a jog vonatkozik különösen a közlekedéssel és az épített környezettel 
kapcsolatos tájékozódási lehetőségekre. (Fot. 5. § (1)- (2)) 

A fogyatékos személy számára biztosítani kell az egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségét a közérdekű 
információkhoz, továbbá azokhoz az információkhoz, amelyek a fogyatékos személyeket megillető 
jogokkal, valamint a részükre nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosak. A kommunikációban 
jelentősen gátolt személy számára a közszolgáltatások igénybevételekor lehetővé kell tenni a 
tájékozódás és a személyi segítés feltételeit. (Fot. 6.- 7. §) 

A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést a középületek akadálymentesítése szolgálja, 
melyeket az előző pontban részleteztünk. A nyilvános könyvtári szolgáltatás igénybevételét, mivel 
annak megközelítése kerekesszékkel nem lehetséges, elektronikus dokumentum nyilvántartás segíti, 
melyből kiválasztható a könyvtárból igényelt dokumentum, valamint az infokommunikációs 
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akadálymentesítést segíti elő, hogy az önkormányzat alkalmazottai között jelnyelvi mentor 
végzettséggel rendelkező munkavállaló is van. 
A településen működő szolgáltató épületek közül csak az önkormányzat tulajdonában álló 
gyógyszertári épületben került sor akadálymentesítésre. 
 
A lakóépületek akadálymentesítésére programot nem szervezett az Önkormányzat, 
akadálymentesített lakóépületről nem áll rendelkezésre adat az Önkormányzatnál. 
 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

 
Az Önkormányzat fenntartásában működő közintézmények egyben munkahelyek is, melyek 
akadálymentesítéséről a fentiekben részletes leírást adtunk. A közszférán kívüli munkahelyek 
akadálymentesítéséről nem áll rendelkezésre adat az Önkormányzat számára. 

 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

 
A helyközi közlekedésben a közszolgáltatónak kell biztosítani az akadálymentesített közlekedési 
eszközöket, és jelezni, hogy mely járat akadálymentesített. A településre külön akadálymentesített 
járat nem közlekedik. 
A közterületek akadálymentesítésére az önkormányzat kezelésében levő járdák felújításánál külön 
figyelmet kell fordítani.  
 

e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési 
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 

 
Fogyatékos személyek számára, mint állami feladatot, településünkön Gyöngyös Körzete Kistérség 
Többcélú Társulása a támogató szolgáltatással biztosítja. A támogató szolgáltatás, mind személyi 
segítés, mind szállítási szolgáltatást biztosít a fogyatékosok számára. 
 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 
Az Önkormányzat a fogyatékosságra tekintettel külön hátránykompenzáló juttatást nem nyújt, de 
természetesen a fogyatékos gyermeknek is jár az étkezési térítési díj kedvezmény, az iskolakezdési 
támogatás, míg az idős korúaknak az évi egyszeri pénzbeli támogatás. 
 
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

középületek, közterek járdák részleges 
akadálymentesítése 

Középületek teljes körű akadálymentesítése 

közterek, parkok, járdák részleges 
akadálymentesítése 

közterek, járdák, parkok akadálymentes 
kialakítása, felújítása 

A fogyatékkal élőkre vonatkozóan pontos, 
értékelhető statisztikai adatok nem állnak 
rendelkezésre, melynek alapján átfogó képet 
kaphatnánk a fogyatékkal élők szociális, 
egészségügyi, lakhatási és foglalkoztatási 
helyzetéről. 

Adatok gyűjtése, igényfelmérés, jó gyakorlat 
összegyűjtése, és ezek mentén 
programszervezés, mely a fogyatékkal élők 
életminőségét javíthatja 
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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.) 

 
A településen a Jó Pásztor Nővérek helyi közössége, az általuk alapított Segítő Kezek Alapítványon 
keresztül a Jövő Házában napközi foglalkozást működtetett hátrányos helyzetű 10-14 éves korú 
lányoknak, a napi tanulás mellett a háztartásvezetésre és gyermeknevelésre tanította a fiatal 
lányokat. Anyagi források hiányában azonban a napközis foglalkozások jelenleg nem működnek. 
A hátrányos helyzetű, mély szegénységben élőknek folyamatosan adományokat nyújtanak, saját 
adományozóiktól. 
 
A településen nem működik még a Gyöngyösoroszi Lakóiért Alapítvány, mely tevékenységi köre 
tartozik az esélyegyenlőség elősegítése. 
A településen működő többi civil szerveződés, egyesület, attól függetlenül, hogy tevékenységi körébe 
az esélyegyenlőség elősegítése nem került nevesítésre, feladatuknak tekintik a településen élő 
emberekkel való törődést. 
 

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

 
A települési önkormányzat és a települési nemzetiségi önkormányzat közötti együttműködést a két 
szerzet közti együttműködési megállapodás szabályozza, mely alapján az adminisztratív, pénzügyi 
gazdálkodási feladatokat, valamint a rendezvények szervezésében való közreműködést kell kiemelni. 
 
Az egyházi szervezetek közül a római katolikus egyház Gyöngyösoroszi Egyházközsége a hitéletet 
erősíti, míg a Jó Pásztor Nővérek Rendjének helyi közössége a mélyszegénységben élők, romák és 
gyermekek támogatását segíti. 
 

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

 
Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat a megalakulásától 2004-től tagja gyöngyös Körzete Kistérség 
Többcélú Társulásának. Társulási keretek között látja el a házi segítségnyújtás, a gyermekjóléti 
szolgáltatást és a gyermekek átmeneti gondozását a családok és gyermekek átmeneti otthonán 
keresztül Az állami feladatok közül pályázati forrásból településünkre is kiterjedően látja el a Társulás 
a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, a közösségi ellátást és a támogató szolgáltatást. A Társulással 
az együttműködés folyamatos és jó szakmai színvonalú. A szociális és gyermekjóléti szolgáltatások 
nagy mértékben hozzájárulnak a települési szociális védőháló működtetéséhez, megerősítéséhez. 

 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 
A nemzetiségi önkormányzat a középfokú oktatásban részesülő gyermeknek támogatást nyújt, 
ösztönözve ezzel a továbbtanulást a roma gyermekek között. A nemzetiségi önkormányzat elnöke a 
képviselőtestületi ülések állandó meghívott tagja, valamint a Képviselőtestület szociális bizottságának 
külső tagja. A nemzetiségi önkormányzat elnöke a települési önkormányzat képviselőtestületének 
munkájában aktív részvételével biztosítja a településen élő roma lakosság érdekeinek érvényesítését. 
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e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 
Nagyon fontos a település életében a helyi hagyományok megőrzése, a kulturális értékek ápolása, 
népszerűsítése, a közösségi összefogás erősítése, valamint a település természeti értékeinek 
megőrzése is. Az évek során hagyománnyá vált, hogy ezen értékek az önkormányzat és a civil 
szervezetek közvetítésével jutnak el a lakosokhoz, rendezvények szervezése, közös gyertyagyújtás a 
Mindenki Karácsonyán, és még sok nagyon színes és sokakat vonzó, közösséget kovácsoló program 
keretében.  
 
A településen működő Gyöngyösoroszi Szabadidős Lövész Klub az egészséges életmódra nevelésben 
közreműködik mind a gyermekkorú, mind a felnőtt lakosság számára. 
A nyugdíjas klub az idős korú lakosságnak nyújt rendszeres, hasznos időtöltést, hozzájárulva az idős 
kor aktív eltöltéséhez. 
A Gyöngyösoroszi Hagyományőrzők Egyesület és a Gyöngyösoroszi Férfi Kórus Egyesület a település 
hagyományainak megőrzésének a következő generációnak adja át tudását, értékeit, településen 
összekovácsoló erőként működve.  
 
 

f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában 

 
A for-profit szervezetek között a közfoglalkoztatási programokban való aktív részvételt kell kiemelni. 
Az országos közfoglalkoztatókkal az Önkormányzat hivatala napi kapcsolatot tart segít feltérképezni a 
szükséges munkaerőt, közreműködik a közfoglalkoztatási programba beont személyek értesítésében, 
a munkavállaláshoz szükséges dokumentumok beszerzésében, továbbításában a munkáltató felé. 
 
 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

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

 
A helyi esélyegyenlőségi programjának elkészítésében a koordinátori szerepet az önkormányzati 
hivatal aljegyzője látja el, aki felelős 
a) adatszolgáltatókkal kapcsolattartásáért 
b) az adatok valódiságtartamának ellenőrzéséért 
c) az helyi esélyegyenlőségi program elkészítésért 
 
 
Az önkormányzat által fenntartott intézmények alkalmazottai szakterületekhez igazodva 
közreműködtek az adatszolgáltatásban. Az adatok elemzésében, valamint javaslatokat tettek a 
szükséges intézkedések meghatározásában. 
 
Az elkészült HEP-et a településen működő közintézmények, valamint a nemzetiségi önkormányzat 
véleményezte, és javaslatokat fogalmazhatott meg a Képviselőtestület felé annak elfogadása előtt. 
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A HEP tervezetet az önkormányzat hivatalos honlapján társadalmi véleményezésre bocsátottuk, a 
társadalmi véleményezés lehetőségéről a helyi hangosbemondón és lakossági felhívás keretében 
hívtuk fel a lakosság figyelmét. 
 

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

 
A településen működő alkalmazotti közösségek, civil szervezetek, valamint a lakosság a társadalmi 
véleményezés keretében az elkészült HEP-hez írásban, vagy elektronikusan e-mailben nyújthatják be 
javaslataikat. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

1. A HEP IT részletei 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  
rövid címmel 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

nagyarányú a munkanélküliség a 
településen 

foglakoztatási programok szervezése 

a településen élő munkanélküliek között 
nagyarányú az alacsonyiskolázottság 

felnőttoktatás megszervezése  

Adósságcsapdába került családok a 
szociális pénzbeli támogatások 
rendszerében ragadnak 

Családok helyzetének nyomon 
követésére jó gyakorlatok gyűjtése, 
bevezetése 

Gyermekek 

magas a veszélyeztetett gyermek száma, 
magas HH/HHH gyermeklétszám 

hatékony jelzőrendszer kiépítése, 
működtetése, felzárkóztatást, fejlesztést 
igénylő programok kialakítása 

gyermekek napközbeni ellátásában 
intézményi helyhiány 

óvodai csoportok számának bővítése, 
alternatív szolgáltatások bevezetése 

gyermekek nyári napközbeni felügyelete 
nem teljes körűen biztosított 

nyári gyermekfelügyeletet biztosító jó 
gyakorlatok felkutatása, programok 

szervezése 

Idősek 

Magas az egyedül élő idősek száma, 
egyedül élő idősek kapcsolattartásának 
nehézsége a családtagokkal. 

Idősek segítése generációk közötti 
együttműködés keretében, egyedül élő 
idősek kapcsolattartásának nehézsége a 
családtagokkal. Idősek információs 
társadalomba történő bevonásának 
támogatás 

Generációk közötti kapcsolati 
nehézségek 

Generációk közötti együttműködést 
elősegítő jó gyakorlatok, modellek 
gyűjtése, ezek nyomán közös kulturális, 
közösségi programok szervezése  

Nők 

Nők munkaerő piaci szerepvállalása és 
gyermekvállalás gyermeknevelés 
összeegyeztethetőségének nehézségei 

A nőket helyi szinten fokozottan érintő 
problémák beazonosítása. A 
problémákkal kapcsolatos fórumok, 
programok, tréningek szervezése, az 
intézmények, civilek segítségével. 

A családon belüli erőszak előfordul, de 
nincs adat, sem kidolgozott kezelési 
módszer 

Családon belüli erőszak előfordulásának 
feltérképezése. Jó gyakorlatok 
összegyűjtése, kezelési módszerek 
kidolgozása. Partnerek (egészségügy, 
oktatás, rendőrség) bevonása. 
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Fogyatékkal 
élők 

középületek, közterek járdák részleges 
akadálymentesítése 

Középületek teljes körű 
akadálymentesítése 

közterek, parkok, járdák részleges 
akadálymentesítése 

közterek, járdák, parkok akadálymentes 
kialakítása, felújítása 

A fogyatékkal élőkre vonatkozóan 
pontos, értékelhető statisztikai adatok 
nem állnak rendelkezésre, melynek 
alapján átfogó képet kaphatnánk a 
fogyatékkal élők szociális, egészségügyi, 
lakhatási és foglalkoztatási helyzetéről. 

Adatok gyűjtése, igényfelmérés, jó 
gyakorlat összegyűjtése, és ezek mentén 
programszervezés, mely a fogyatékkal 
élők életminőségét javíthatja 

 

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 

álláskeresés koordinálása 
partnerek és aktorok: Munkaügyi 
Központ Gyöngyösi Kirendeltsége, 
Közmunka programot működtető 
országos közfoglalkoztatók, 
Önkormányzati Hivatal szakemberei 
(aljegyző, igazgatási ügyintéző) 
Felelős: polgármester 

közfoglalkoztatás folyamatos működtetése 

felnőttképzés megszervezése 

partnerek és aktorok: Munkaügyi 
Központ Gyöngyösi Kirendeltsége, 
felnőtt képző intézmények pl: TKKI, 
Dél Mátra Közhasznú Egyesület, 
Károly Róbert Főiskola, 
Önkormányzati Hivatal szakemberei  
Felelős: polgármester 

adósságkezelési szolgáltatás bevezetése 

partnerek és aktorok: Önkormányzati 
Hivatal szakemberei, KHSZK 
Családsegítő és gyermekjóléti 
Szolgálat családgondozói 
Felelős: aljegyző 

Gyermekek 

Gyermeklétszámhoz igazodó 
intézményhálózat működtetése 

partnerek és aktorok: KIK, ÁMK 
igazgatója, Önkormányzati Hivatal 
szakemberei, Jó Pásztor Nővérek 
Rendje 
Felelős: polgármester 

HH/HHH gyermek és veszélyeztetett 
gyermekek felzárkóztató nevelése, oktatása 

partnerek és aktorok:, KIK, ÁMK 
igazgatója, Önkormányzati Hivatal 
szakemberei 
Felelős: ÁMK igazgatója 

nyári gyermekfelügyeletet széleskörű 
biztosítása 

partnerek és aktorok: ÁMK igazgatója, 
Önkormányzati Hivatal szakemberei, 
IKSZT e-tanácsadó 
Felelős: polgármester 
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Idősek 

Idősek információs társadalomba történő 
bevonásának támogatása 

partnerek és aktorok: IKSZT e-
tanácsadója Önkormányzati Hivatal 
szakemberei, Nyugdíjas Klub 
Felelős: IKSZT e- tanácsadó 

Generációk közötti együttműködést 
elősegítő jó gyakorlatok, modellek gyűjtése, 
ezek nyomán programok szervezése 

partnerek és aktorok: IKSZT 
munkatársa, nyugdíjas klub, 
hagyományőrző egyesületek, 
Önkormányzati Hivatal szakemberei 
Felelős: polgármester 

Nők 

A nőket a munkavállalás terén helyi szinten 
fokozottan érintő problémák 
beazonosítása,  

partnerek és aktorok: Munkaügyi 
Központ Gyöngyösi Kirendeltsége, 
Hagyományőrző Egyesületek, 
Önkormányzati Hivatal szakemberei 
Felelős: polgármester 

A problémákkal kapcsolatos fórumok, 
programok, tréningek szervezése 

Családon belüli erőszak előfordulásának 
feltérképezése, kezelési módszerek 
felkutatása, jó gyakorlat átvétele 

partnerek és aktorok: Önkormányzati 
Hivatal szakemberei, KHSZK 
Családsegítő és gyermekjóléti 
Szolgálat családgondozói, rendőrség 
munkatárai 
Felelős: aljegyző 

Fogyatékkal 
élők 

Akadálymentesítés vizsgálata, fejlesztése a 
közintézményekben, és a közlekedésben 

partnerek és aktorok: FSZK, 
Önkormányzati Hivatal szakemberei,  
Felelős: polgármester 

Helyi adatgyűjtés megszervezése a 
fogyatékkal élő emberekről 
szükségletspecifikációs feltérképezés az 
esélyegyenlőségük növelése érdekében 

partnerek és aktorok: Önkormányzati 
Hivatal szakemberei, KHSZK 
Családsegítő és gyermekjóléti 
Szolgálat családgondozói 
Felelős: aljegyző 

Jövőképünk 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák a társadalmi normákat elfogadva konfliktusmentesen 
élnek együtt a magyar lakossággal együtt. 
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők munkaerő piaci helyzetén javítsunk, 
munkahelyteremtéssel, közfoglalkoztatás-szervezéssel. 
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek óvodai ellátásának magas színvonalon történő ellátását, 
megőrizni a településen az alapfokú oktatási feladatok biztosítását.  
Folyamatosan odafigyelünk az idősek igényeire, életminőségük megőrzésére, célunk, hogy 
megőrizzék aktív társadalmi részvételüket a település életében. 
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a nemek közötti egyenlőség biztosítását, valamint a nők 
számára azonos esélyeket megteremtését az élet minden területén. 
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők teljes életéhez szükséges környezeti feltételek 
megteremtését, hogy teljes értékű tagjai legyenek településünknek. 
 
 

Az intézkedési területek részletes kifejtése 

Az egyes intézkedési területekre vonatkozóan a részletes kifejtést az összefoglaló táblázat mutatja. 
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

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

 A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseibe

n feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokka

l 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 

mérő 
indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások  

(humán, 
pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 Romák, 
mélyszegénység
ben élők  
munkához 
jutásának 
segítése 

Nagyarányú a 
munkanélkülisé
g a településen 

foglalkoztatási 
mutatók javítása 

költségvetési 
koncepció és 
költségvetési 
dokumentumok, 
szociális 
szolgáltatásterv
ezési koncepció 

közfoglalkoztatá
s szervezés, 
közfoglalkoztatá
sba bevonható 
munkáltatók 
felkutatása 

polgármester 2016. 07.01.  

(2013-tól 
folyamatos 
közfoglalkoztatá
s) 

Közfoglalkoztatá
si programba 
bevontak száma  

Pályázatok, 
résztvevő 
szakemberek 

Pénzügyi és 
emberi 
erőforrás 
biztosítása 

2 Romák, 
mélyszegénység
ben élők  
képzése 

A településen 
élő 
munkanélküliek 
között 
nagyarányú az 
alacsony 
iskolázottság 

iskolázottsági 
mutatók javítása 

szociális 
szolgáltatásterv
ezési koncepció 

település 
vonzáskörzetéb
en levő 
felnőttképző 
programok 
feltérképezése, 
szervezése 

polgármester 2016.12.31. Beiskolázott 
munkanélküliek 
száma, képzések 
száma 

Pályázatok, 
résztvevő 
szakemberek 

pénzügyi és 
emberi 
erőforrás 
biztosítása 

3 Adósságkezelési 
szolgáltatás 
bevezetése 

Adósságcsapdáb
a került 
családok a 
szociális 
pénzbeli 
támogatások 
rendszerében 
ragadnak 

Adósságrendezé
s elősegítése, 

szociális 
pénzbeli 
támogatási 
rendszer 
átalakítása 

költségvetési 
koncepció és 
költségvetési 
dokumentumok 

Szt-ben 
meghatározatot
t 
adósságkezelési 
szolgáltatás 
bevezetése  

aljegyző 2016.01.01. adósságkezelési 
szolgáltatásban 
résztvevők 
száma 

családgondozó 
szakemberek, 
mint 
humánerőforrás
, önkormányzat 
saját forrása 

pénzügyi és 
emberi 
erőforrás 
biztosítása 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 Gyermeklétszá
mhoz igazodó 
intézményhálóz
at működtetése 

gyermekek 
napközbeni 
ellátásában 
intézményi 
helyhiány 

A gyermekek 
napközbeni 
ellátásának 
teljes körű 
biztosítása 

Köznevelési 
Fejlesztési Terv 

óvodai 
csoportok 
számának 
bővítése, vagy 
alternatív 
gondozási 
formák 

polgármester 2016.09.01. 

(2013/2014 
nevelési évtől 
folyamatosan a 
nevelési év 
rendjéhez 

óvodai, iskolai 
csoportok 
száma, gyermek, 
tanulólétszám 

Pályázatok és 
önkormányzati 
saját forrás a 
tárgyi és 
környezeti 
feltételek 
megteremtéséh

pénzügyi és 
emberi 
erőforrás 
biztosítása, 
tárgyi és 
környezeti 
feltételek 
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bevezetése civil 
partnerek 
közreműködésé
vel  

igazodva) ez, a személyi 
feltételek 
teljesítéséhez a 
résztvevő 
szakemberek, 
mint 
humánerőforrás 

biztosítása 

2 HH/HHH 
gyermek és 
veszélyeztetett 
gyermekek 
felzárkóztató 
nevelése, 
oktatása 

magas a 
veszélyeztetett 
gyermekek 
száma, magas a 
HH/HHH 
gyermeklétszám 

A hátrányos 
társadalmi 
helyzetben levő 
sajátos nevelési 
igénnyel küzdő 
gyermekek 
felzárkóztatása 

 hatékony 
jelzőrendszer 
kiépítése, 
működtetése, 
felzárkóztatást, 
fejlesztést 
igénylő 
programok 
kialakítása 

ÁMK igazgatója 2014. 09.01. fejlesztő 
pedagógusok 
száma, 
felzárkóztató 
programok 
száma, 
programokban 
résztvevők 
száma 

szakemberek 
foglalkoztatása, 
mint 
humánerőforrás
, pályázati 
források 
megléte, 
költségvetési 
finanszírozás, 
mint pénzügyi 
forrás 

pénzügyi és 
emberi 
erőforrás 
biztosítása 

3 Nyári 
gyermekfelügyel
et széleskörű 
biztosítása 

gyermekek nyári 
napközbeni 
felügyelete nem 
teljes körűen 
biztosított 

nyári 
gyermekfelügyel
et biztosítása az 
iskoláskorú 
gyermekek 
számára 

szociális 
szolgáltatásterv
ezési koncepció, 
költségvetési 
koncepció, 
költségvetési 
dokumentumok 

nyári 
gyermekfelügyel
etet biztosító jó 
gyakorlatok 
felkutatása, 
programok 
szervezése 

polgármester 2017.06.01. programok 
száma, 
programokban 
résztvevők 
száma 

Pályázati forrás, 
és saját forrás 
biztosítása, civil 
szervezetek 
bevonása, 
szakemberek és 
foglalkoztatása, 
mint 
humánerőforrás 

pénzügyi és 
emberi 
erőforrás 
biztosítása 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 Nők munkaerő-
piaci 
aktivitásának 
növelése 

A munkavállalás 
és 
gyermeknevelés 
összeegyeztethe
tőségnek 
nehézségei  

Nők 
munkavállalási 
esélyeinek 
növelése, 
gyermekek 
napközbeni 
ellátásának 
biztosítása 

Közoktatási 
Fejlesztési terv, 
Önkormányzati 
költségvetési 
dokumentumok 

A nőket helyi 
szinten 
fokozottan 
érintő 
munkavállalási 
problémák 
beazonosítása. 
A problémákkal 
kapcsolatos 
fórumok, 
programok, 
tréningek 
szervezése, az 
intézmények, 

polgármester 2017.01.01. Fórumok, 
programok, 
tréningek 
száma, 
résztvevők 
száma 

Pályázati forrás, 
közreműködő 
civil szervezet 

Megfelelő 
anyagi és 
humán 
erőforrások 
megléte 
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civilek 
segítségével. 

2 Családon belüli 
erőszak kezelése 

A családon 
belüli erőszak 
előfordul, de 
nincs róla adat, 
sem kidolgozott 
kezelési 
módszer 

Családok 
helyzetének 
javítása 

 Családon belüli 
erőszak 
előfordulásának 
feltérképezése. 
Jó gyakorlatok 
összegyűjtése, 
kezelési 
módszerek 
kidolgozása. 
Partnerek 
bevonása. 

aljegyző 2017.07.01. Adatok, 
programban 
résztvevők 
száma. 
Tájékoztató 
anyagok száma 

Megfelelő 
pályázati 
források, 
önkéntesek, 
résztvevők, mint 
humánerőforrás 

Anyagi és 
emberi 
erőforrás 
folyamatos 
biztosítása 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 

Idősek 
információs 
társadalomba 
történő 
bevonásának 
támogatása 

Idősek segítése 
generációk 
közötti 
együttműködés 
keretében, 
egyedül élő 
idősek 
kapcsolattartásá
nak nehézsége a 
családtagokkal 

idősek 
információs 
társadalomba 
történő 
bevonása 

 Informatikai, 
telekommunikác
iós eszközök 
megismertetése 
az idős 
emberekkel, 
Informatikai 
tanfolyam 
szervezése  

IKSZT  

e- tanácsadó  

2014. 01.01. Tanfolyamok 
száma, 
résztvevők 
száma 

tanfolyamhoz 
oktatók 
önkéntesek 
toborzása, mint 
humán 
erőforrás 

Megfelelő 
pénzügyi és 
személyi forrás 
biztosítása 

2 Generációk 
közötti 
együttműködést 
elősegítő jó 
gyakorlatok, 
modellek 
gyűjtése, 
programok 
szervezése 

Generációk 
közötti 
kapcsolati 
nehézségek 

A generációk 
közelebb 
kerüljenek 
egymáshoz, 
elfogadják a 
fiatalok az 
időseket 

  jó gyakorlat 
felkutatása, 
programok 
szervezése, ahol 
a generációk 
együtt vesznek 
részt 

polgármester 2015.07.01. Programokon 
résztvevők 
száma 

programokhoz 
pályázatok, 
önkéntesek 
toborzása, mint 
humán 
erőforrás 

Megfelelő 
pénzügyi és 
személyi forrás 
biztosítása 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlőség 

1 Akadálymentesí
tés vizsgálata, 
fejlesztése a 
közintézmények
ben, és a 
közlekedésben 

középületek, 
közterek járdák 
részleges 
akadálymentesít
ése 

fogyatékkal élők 
élet 
minőségének 
javítása, 
közszolgáltatáso
khoz történő 
egyenlő esélyű 
hozzáférés 

Helyi építési 
szabályzat, 
településrendez
ési terv 

A középületek 
teljes körű 
akadálymentesít
ésének 
megvalósítása, 
járdák parkok 
akadálymentesít

polgármester 2018.12.31. akadálymentesít
ett 
közintézmények 
száma, 
akadálymentesít
ett 
járdaszakaszok 

építési 
beruházásokhoz 
és 
eszközbeszerzés
ekhez 
kapcsolódó 
pályázati 
források, és 

Megfelelő 
pénzügy forrás 
biztosítása 
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biztosítása ésének bővítése  hossza saját forrás 
megléte, mint 
pénzügyi forrás 
és rehabilitációs 
szakmérnök, 
mint 
humánerőforrás 

2 Fogyatékkal élők 
felkutatása, 
adatgyűjtés 

Kevés adat áll 
rendelkezésre a 
településen élő 
fogyatékkal élő 
emberekről 

Helyi 
adatgyűjtés 
megszervezése 
a fogyatékkal 
élő emberekről 
szükségletspecifi
kációs 
feltérképezés az 
esélyegyenlőség
ük növelése 
érdekében 

szociális 
Szolgáltatásterv
ezési Koncepció 

helyi 
adatgyűjtés 
önkéntesek 
bevonásával, 
szükségletspecifi
káció az 
esélyegyenlőség 
növeléséhez 
szükséges 
programok 
szervezéséhez 

aljegyző 2015.12.31. fogyatékkal 
élőkről szóló 
helyi adatbázis 
felállítása 

adatgyűjtéshez 
szakemberek 
bevonása, mint 
humánerőforrás
, adatvédelmi 
szabályzatok 
átdolgozása 

Megfelelő 
pénzügy és 
személyi forrás 
biztosítása 

 



3. Megvalósítás 

 

A megvalósítás előkészítése 

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

A megvalósítás folyamata 

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

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

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Romák/ mély-
szegénységben 

élők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

HEP Fórum  
tagjai:  

munkacsoportok 
vezetői, önkormányzat, 
képviselője, partnerek 

képviselője 
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Monitoring és visszacsatolás 

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

Nyilvánosság 

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

Kötelezettségek és felelősség 
 
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről Gyöngyöstarjáni Közös 
Önkormányzati Hivatal aljegyzője felel.:  

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

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

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

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

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

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

lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek 
elhárításáról intézkedni  

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

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

felelősével közösen 
- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

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

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

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

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

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 
érvényesüléséről. 

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

Érvényesülés, módosítás 

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

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

 
 
 
 
 
 
Dátum          Aláírás 
 
 
 
Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a 
Helyi Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak venni. 
 
 
 
Dátum          Partner aláírás 

 
 
 
 
Dátum          Partner aláírás 
 
 
 
 
 
Dátum          Partner aláírás 
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11 Ez a jegyzék – mint a HEP melléklete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű egyetértésen és közös munkán alapul, és nem kizárólagosan egy „partneri aláírással” igazolt 
dokumentum 
12

 A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.  
13 A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott személy, intézmény, partner az elkészítésben részt vett, 
észrevételezett, támogatta, ellenezte.  
R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte. 
14

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


