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

A település bemutatása 
 
 
A településről az első adat az 1248. évből származik a Kemej megye János nevű főesperese összeírásból, 
akkor még Gyenda néven szerepelt. Az első hiteles irat azonban Eger főpásztora által kiadott 1332-ben kelt 
rendelet.  
Az Árpád-korban a települést létét bizonyítják a Gyenda-tó és a Garahalom nevű határrészek területéről 
előkerülő tárgyak. 
Magyarországon az 1784-1787. években történt első népszámlálás tartalmaz adatokat a községről, majd a 
következő 1848/49-es szabadságharc utáni összeírás is jellemzi a települést. 
A lakosság túlnyomó része a századforduló előtt és után is a Gyenda kifejezést használta, de hivatalosan a 
Tisza előnevet is használták. A Tisza előnév a Tisza folyó közelségével kapcsolatos. 
 
Tiszagyenda település az Észak-Alföldi régióban Jász-Nagykun-Szolnok megyében, a Tiszafüredi kistérségben 
található Szolnoktól 50 km-re.  
Tiszagyenda község földrajzi helyzete alapvetően meghatározza a lakosság foglalkozási körét. Ipara nem 
volt, a kisiparosok száma elenyésző inkább csökkenő tendenciát mutat. A településen mezőgazdasági 
jellegű termelés folyik a Mezőgazdasági Kft. kivételével, egyéni vállalkozások formájában. 

 
Tiszagyenda Község Önkormányzata a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló 
64/2004. Kormányrendelet alapján a leghátrányosabb helyzetben lévő kistérségben van. Ennek elsődleges 
oka az infrastruktúra hiánya, a magas munkanélküliség (országos átlag felett van folyamatosan), az inaktív 
lakosság magas aránya. A településen igen kevés a munkalehetőség és a lakosságunk elöregedő, népesség 
megtartó ereje minimális a munkalehetőségek hiánya miatt.  

 
Az előzőekben vázolt helyzetből következik, hogy ezek az idős lakosok gyermekeiktől távol élnek, hiszen a 
fiatalok a környező városokban dolgoznak és igen ritkán látogatnak haza szüleikhez. Így minden támaszt az 
önkormányzat szociális ellátórendszerétől kapnak a rászorulók.  
 
A településen általános iskola működik 1-8-dik évfolyamig. 

                                                           
1
 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Településfejlesztési stratégia, Településrendezési terv, 

Településszerkezeti terv  
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Az elszegényedett lakosság megélhetési gondokkal küzd és az egészség megőrzésére, megelőzésre kellő 
figyelmet nem fordítanak (pl.. szűrővizsgálatok stb.), mivel helyben csak háziorvosi ellátás van (vérvétel 
nincs) és nagy távolságra kell utazni szakorvoshoz ill. szakellátásért (Karcag, Szolnok, Debrecen stb.). 
 
Jelenleg Tiszagyenda község lakóinak száma 1090 fő, melyből csak tartózkodási hellyel rendelkezők száma 
45 fő (ebből 9 fő 0-18 éves korú), míg állandó lakcímmel rendelkezők a településen 1045 fő (melyből 176 fő 
0-18 éves korú, 869 fő 19-X éves). Azonban az 1. sz. táblából látható, hogy 2007. óta folyamatosan 
csökkenő tendenciát mutatott a lakónépesség száma a településen. 

 

1. számú táblázat- Lakónépesség száma az év végén 

 
 

lakónépesség 

2007 (fő) 1005 fő 

2008 (fő) 1001 fő 

Lakónépesség számának változása (%) 100 % 

2009 (fő) 989 fő 

Lakónépesség számának változása (%) 99 % 

2010 (fő) 965 fő 

Lakónépesség számának változása (%) 98 % 

2011 (fő) 936 fő 

Lakónépesség számának változása (%) 97 % 

2012 (fő) 908 fő 

Lakónépesség számának változása (%) 97 % 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR  
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2. számú táblázat - Állandó népesség 
 

állandó népesség száma 1052 fő 

nő 
532 fő 

50,57 % 

férfi 
520 fő 

49,43 % 

0-2 évesek 
16 fő 

1,52 % 

0-14 éves nők 
76 fő 

7,22 % 

0-14 éves férfiak 
68 fő 

6,46 % 

15-17 éves nők 
18 fő 

1,71 % 

15-17 éves férfiak 
16 fő 

1,52 % 

18-54 éves nők 
243 fő 

23,1 % 

18-59 éves férfiak 
345 fő 

32,79 % 

60-64 éves nők 
28 fő 

2,66 % 

60-64 éves férfiak 
26 fő 

2,47 % 

65 év feletti nők 
120 fő 

11,41 % 

65 év feletti férfiak 
65 fő 

6,18 % 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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A táblázat adataiból, valamint a diagram szemléltetésével jól látható, hogy Tiszagyenda község a 
2011. évben hogyan oszlott meg a lakosság száma korcsoportonként és nemenként.  
 

 

3. számú táblázat - Öregedési index 
 

  
65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő) 

Öregedési index (%) 

2001 246 180 136,7% 

2008 193 172 112,2% 

2009 189 172 109,9% 

2010 193 152 127,0% 

2011 185 144 128,5% 

2012 171 128 133,6% 

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

  állandó jellegű odavándorlás elvándorlás egyenleg 

2008 45 35 10 

2009 33 33 0 

2010 17 37 -20 

2011 27 40 -13 

2012 29 32 -3 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   
 

 

 
5. számú táblázat - Természetes szaporodás  

  élve születések száma halálozások száma 
természetes 

szaporodás (fő) 

2008 10 20 -10 

2009 9 9 0 

2010 4 15 -11 

2011 13 18 -5 

2012 6 20 -14 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   
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Mindezen ábrákból jól látható, hogy a település lakosságának száma folyamatosan csökkentő tendenciát 
mutat, amely abból következik, hogy az 2010 óta az elvándorlók száma több, mint a teleülésre idevándorlók 
száma ill. az élve születések száma is kevesebb, mint a halálozások száma.  

Továbbá jól látható az is, hogy az idős 65 év feletti állandó lakosok száma igen magas a nőknél 65%-a , a 
férfiaknál 35%-a  alakosságnak. Tehát az öregedési index alapján elmondhatjuk, hogy (amely 2009 óta 
folyamatosan nő) településünk elöregedő. 

 

 

Értékeink, küldetésünk 
 
 
Fontos szándék Tiszagyenda számára, hogy az esélyegyenlőség biztosított legyen a településen élők 
számára, mind a gyermekek, nők, idősek, mélyszegénységben élő és romák részére egyaránt. 
Mindezen célcsoportok esetén a beavatkozás , a helyzetük javítása a cél és az ehhez szükséges elérési út 
megvalósítása, ellenőrzése ill. értékelése. 
 
 
 

Célok 
 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 
Tiszagyenda település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 
az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  
a diszkriminációmentességet,  
szegregációmentességet, 
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés 
során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési 
intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az 
intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  
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A HEP helyzetelemző részének célja 
 
Tiszagyenda Község Önkormányzat elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. 
§ (2) bekezdésében nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók 
számát és arányát, valamint helyzetét a településen. 
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a 
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT 
tartalmazza. 
 
 
 

A HEP IT célja 

 
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 
szempontjából. 
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a 
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, 
kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus 
munkacsoportokat. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

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

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

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

 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

c) közfoglalkoztatás 

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.) 

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

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

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

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

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

a) igényelt, illetve megállapított támogatások összege, száma stb. 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

a) bérlakás-állomány 

b) szociális lakhatás 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság 

e) lakhatást segítő támogatások 

f) eladósodottság 

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

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.) 

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

c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés  

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  
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b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való 
hozzáférés 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

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

h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi 
ellátórendszer keretein belül 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

a) közösségi élet színterei, fórumai 

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

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

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

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

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

a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási 
helyzete 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

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) 

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való 
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

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

d) gyermekjóléti alapellátás 

e) gyermekvédelem 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

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

h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) 

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

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

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

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

b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok, 
iskolapszichológusok száma stb.) 
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c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények 
között és az egyes intézményeken belüli szegregációs jelenségek 

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

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

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

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.) 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

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

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

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

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

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

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

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

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

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

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

c) idősek informatikai jártassága 

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

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

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

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

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

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

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

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

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

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

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.) 

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

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

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

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

 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

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

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

 
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

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

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

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

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

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

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

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

előírásaira. 
 
 
Az 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: EU 2020 stratégia, Nemzeti Reform Program, Nemzeti 
Társadalmi Felzárkózási Stratégia, „Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia, Roma Integráció 
Évtizede Program, Nemzeti Ifjúsági Stratégia. 

 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 

A település jelenleg nem rendelkezik az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi hatályos Helyi 
Esélyegyenlőségi Programmal.   
 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

 
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 

programokkal 

 
Az egyes programok, koncepciók, mint a költségvetési koncepció, a gazdasági program, a 
Településrendezési, valamint a településszerkezeti terv, a Local Agenda 21 programja, a helyi 
sportfejlesztési koncepció mind a saját területére vonatkozólag határozza meg az esélyegyenlőséget 
előmozdító célokat, intézkedéseket. 
 
Költségvetési koncepció:  
 
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete 51/2013. (IV.29.) számú határozatával fogadta el 
2014. évre szóló költségvetési koncepcióját. A 2013. évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a 
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finanszírozási rendszer is alapjaiban megváltozott. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok 
egy része az államhoz került. Új finanszírozású struktúra került kialakításra, mely elszakadt az eddigi 
jellemzően normatív támogatási rendszertől. Az önkormányzat a változó jogszabályi környezet ellenére 
továbbra is feladatául tűzte ki az esélyegyenlőség megteremtése érdekében azt, hogy az 
intézményrendszerek, mint iskola, óvoda, szociális intézmény, polgármesteri hivatal a jövőben is 
hatékonyan, eredményesen, gazdaságosan, a gyermekek, ellátottak, ügyfelek érdekeit szem előtt tartva 
működjön. Pályázati források minél szélesebb körű bevonása került előirányzásra a település fejlődése 
érdekében. 
 
Gazdasági program: 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a értelmében az 
önkormányzat meghatározza gazdasági programját. A törvény értelmében „A gazdasági program a 
képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra szól. 
A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, 
feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági 
adottságok átfogó figyelembevételével - a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve - az 
önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. 
A gazdasági program tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés 
feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési politika, az adó politika célkitűzéseit, az egyes 
közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat. Tiszagyenda Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 12. napján, az alakuló ülésen fogadta el Pisók István 
polgármester által előterjesztett gazdasági programot, melynek jelentős és kiemelt eleme, a faluközösség 
építése, annak érdekében, hogy a tiszagyendai emberek ebben a kis faluban minél jobban érezzék magukat, 
munkahelyek teremtődjenek, a közszolgáltatásokhoz minél jobban és egyszerűbben hozzáférjenek, annak 
színvonala folyamatosan javuljon az önkormányzat gazdasági stabilitásának megteremtése mellet. 
 
Településrendezési terv: 
 
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendeletét 2006. 
évben alkotta meg. A szabályzat tartalmazza a település rendezési tervét, melynek értelmében a község 
közigazgatási területén területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt, építményrészt, 
épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, 
elmozdítani, a rendeltetést megváltoztatni és ezekre hatósági engedélyt adni e rendelet rendelkezéseinek 
megfelelően lehet. A településrendezési terv is kiemelt célként fogalmazza meg a település folyamatos 
fejlődésének megvalósítását.  
 
 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 
A Tiszafüredi Kistérség önkormányzatai 2004. június 29-én jogi személyiséggel rendelkező többcélú 
társulást, Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulását hozták létre. A megállapodás valamennyi társult 
önkormányzat közül az utolsóként jóváhagyó önkormányzat képviselőtestületének határozatával vált 
hatályossá, így 2004. december 21-től érvényes. A tiszafüredi kistérség Jász-Nagykun-Szolnok megye 
északkeleti részén fekszik, a kistérséghez 3 város és 10 község tartozik, köztük Tiszagyenda is. Tiszagyenda 
település a társulásban történő részvétellel célul tűzte ki és a többi településsel közösen folyamatosan tett 
azért, hogy a kistérség lakói az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben hozzá jussanak, 
mind magasabb színtű ellátás és szolgáltatás kerüljön biztosításra számukra és mindez úgy valósuljon meg, 
hogy a rendelkezésre álló források minél teljesebb, célszerűbb és optimálisabb kerüljenek felhasználásra és 
közben a kistérségi együttműködés folyamatosan biztosítva legyen.  
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2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok, 
kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

A 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 1. számú mellékletén túl felhasználásra kerültek ezen program 
megalkotásakor az önkormányzat által gyűjtött adatok  illetve az előző pontban felsorolt partnerek által 
nyújtott adatszolgáltatások. Melyek alapján jól felvázolható a település átfogó helyzetképe 
esélyegyenlőségi szempontból, illetve az is láthatóvá válik, hogy mely területeken szükséges további adatok 
gyűjtése.  
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

A mélyszegénység fogalma Magyarországon sajnos a hétköznapi élet jelenségévé vált, mivel 1,2 
millió él ma Magyarországon mélyszegénységben. Ezen jelenség akkor áll fenn amikor valaki tartósan a 
létminimum szintje alatt él és  esélye sincs, hogy ebből önerőből kilépjen. 

Okai lehetnek társadalmi és gazdasági hátrányok, képzettségbeli hiányosságok, iskolai végzettség 
hiánya és a munkanélküliség.  

A jelenség kialakulásának okai a rendszerváltást követően a munkahelyek megszűnésére, a 
munkanélküliségre, a képzések hiányosságaira, a megfelelő ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz történő 
hozzáférés hiányosságaira vezethetők vissza. A mélyszegénység lakhatási, étkezési szokásokban és az ebből 
következő egészségi állapotában is jelentkezik. A szegénység kulcsfontosságú tényezője a családokban 
a gyermekek száma és a gyermekszegénység. Kiemelten fontos terület a hátrányos helyzetű térségekben 
élő családok, gyermekek ill. a cigányok/romák helyzete. 

 
 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

A jövedelem és vagyon fogalmát mindig az aktuális ellátást meghatározó jogszabály alapozza meg. A  
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv (továbbiakban: Szt.) szerint a jövedelem: 
– az (1a) bekezdésben foglalt kivétellel, valamint figyelemmel az (1b)–(1c) bekezdésekben foglaltakra – az 
elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett 

aa) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó – 
megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az 
adómentes jövedelmet is, és 

ab) azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési 
hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni; 

b)20 vagyon: ha e törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni 
értékű jog, amelynek 

ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének a harmincszorosát, vagy 

bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát. 

meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági 
feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy 
életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a 
mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű. 

A különböző szociális és foglakoztatási ellátások, egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés, a lakhatási 
körülmények javítását szolgálják. 
 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 
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, 

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=18618.239187#foot20
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c) döntéseinek előkészítése, valamint végrehajtása során figyelembe veszi azok foglalkoztatáspolitikai 
következményeit, 
d) az állami foglalkoztatási szerv működési feltételeihez és fejlesztéséhez támogatást nyújt. 

A helyi önkormányzat a feladat- és hatásköreinek ellátása során biztosítja a közfoglalkoztatási 
jogviszonyban lévő személy feladatellátásba történő bevonását. 
 
3.2.1. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma 
 
 

év  

15-64 év közötti lakónépesség 
(fő) 

nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

nő férfi összesen nő férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 345 399 744 68 19,7% 69 17,3% 137 18,4% 

2009 344 396 740 60 17,4% 66 16,7% 126 17,0% 

2010 341 390 731 60 17,6% 77 19,7% 137 18,7% 

2011 336 387 723 77 22,9% 70 18,1% 147 20,3% 

2012 334 386 720 70 21,0% 66 17,1% 136 18,9% 

 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
 

 

 
 
      

 
 
 
A 3.2.1 számú tábla mutatja a nyilvántartott álláskeresők arányát a 15-64 év közötti lakónépesség 
arányában. Az álláskeresők a lakosság 17-20%-át teszik ki. 
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a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya2 

 
3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 

    2008 2009 2010 2011 2012 

nyilvántartott álláskeresők 
száma összesen 

fő 108 156 135 167,5 107,5 

19 éves és fiatalabb 
fő 2 4 15 2 1,5 

% 1,9% 2,6% 11,1% 1,2% 1,4% 

20-24 év  
fő 13 13,5 14,5 20 13,5 

% 12,0% 8,7% 10,7% 11,9% 12,6% 

25-29 év 
fő 11 11 13,5 16 8,5 

% 10,2% 7,1% 10,0% 9,6% 7,9% 

30-34 év 
fő 20 32,5 15 15,5 8 

% 18,5% 20,8% 11,1% 9,3% 7,4% 

35-39 év 
fő 12 27,5 12 21 18,5 

% 11,1% 17,6% 8,9% 12,5% 17,2% 

40-44 év 
fő 12 26,5 12 16 10 

% 11,1% 17,0% 8,9% 9,6% 9,3% 

45-49 év 
fő 14,5 15 16 16 13 

% 13,4% 9,6% 11,9% 9,6% 12,1% 

50-54 év 
fő 13,5 14 12 22 17 

% 12,5% 9,0% 8,9% 13,1% 15,8% 

55-59 év 
fő 8 10 23 37 15 

% 7,4% 6,4% 17,0% 22,1% 14,0% 

59 év felett 
fő 2 2 2 2 2,5 

% 1,9% 1,3% 1,5% 1,2% 2,3% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal      
 
Ezen táblázatból jól látszik, hogy Tiszagyendán az egyes korosztályoknál, hogyan változott a regisztrált 
munkanélküliek száma. A településen 2012. évben beindított start közmunkaprogramok nagyobb mértékű 
közfoglalkoztatási lehetőséget nyújtottak a lakosság részére, ezért csökkentő tendenciát mutat az előző 
évhez képest (lsd. diagram). 
 

 

                                                           
2 Annak ellenére, hogy azt a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet nem tartalmazza, e pont esetében javasolt a nyilvántartott álláskeresők számára, 
arányára vonatkozó információkat is rögzíteni a HEP-ben. Ld. a sablonhoz tartozó 3.2.1. sz. adattáblát. 
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3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya 
 

év  

nyilvántartott/regisztrált 
munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli 

fő fő % 

nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen 

2008 229 205 434 72 64 136 31,4% 31,2% 31,3% 

2009 221 227 448 48 51 99 21,7% 22,5% 22,1% 

2010 214 235 449 35 73 108 16,4% 31,1% 24,1% 

2011 279 317 596 32 70 102 11,5% 22,1% 17,1% 

2012 253 185 438 63 93 156 24,9% 50,3% 35,6% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hiv.       
 
 
Azonban az előző adathoz képest láthatjuk, hogy a tartósan regisztráltak száma viszont nőtt. A nők 
létszámának növekedése is látható, de a férfiak számának növekedése kiugró. 

 
 
 
 
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 70 108 178 4 5,7% 10 9,3% 14 7,9% 

2009 73 112 185 4 5,5% 11 9,8% 15 8,1% 

2010 70 110 180 6 8,6% 10 9,1% 16 8,9% 

2011 70 102 172 5 7,1% 10 9,8% 15 8,7% 

2012 70 101 171 5 7,1% 10 9,9% 15 8,8% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hiv.       
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A pályakezdő fiatalok aránya elenyésző változást mutat a vizsgált években, stagnáló létszám. 
 

 
      
b) alacsony iskolai végzettségűek3 foglalkoztatottsága 

 
A település iskolai végzettségének eloszlását mutatja a következő tábla, majd láthatjuk a regisztrált munkanélküliek 
eloszlását iskolai végzettség szerint. 
 
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  

összese
n 

nő férfi összesen nő férfi Összesen nő férfi 

  fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő % 

2001 897 459 438 652 300 352 245 27,3% 159 34,6% 86 19,6% 

2011 861 409 452 617 288 329 244 28,3% 121 29,6% 123 27,2% 

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 131 11 8,4% 68 51,9% 52 39,7% 

2009 126 7 5,6% 73 57,9% 46 36,5% 

2010 137 6 4,4%   66 48,2% 65 47,4% 

2011 147 8 5,4% 72 49,0% 67 45,6% 

2012 157 7 4,5% 79 50,3% 71 45,2% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
      

                                                           
3 Aki nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3), ld. Flt. hátrányos helyzetű munkavállalói meghatározása 
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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 

2010 0 0 0 

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 

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

 
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 

2010 0 0 0 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 0 

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

 
Ezen táblázatokból kiderül, hogy a Tiszagyendai lakosok az elmúlt időszakban sem általános iskolai, sem 

középfokú felnőttoktatásban nem vettek részt.  
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c) közfoglalkoztatás 

 
A településen számottevő a közfoglalkoztatás a 2012 évet kivéve szinte 56-62% közötti a foglalkozatás 
aránya a településen élő aktív korúak lakosságához képest, míg a roma lakosságnál 34-40% közötti a 
foglalkozatási arány. Mivel a településen a munkalehetőség elenyésző számú a munkanélküli emberek 
számára szinte az egyetlen pénzkereseti lehetőség a  közfoglalkoztatás. 
 
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 115 56% 16 40% 

2011 124 62% 14 36% 

2012 74 44% 4 13% 

2013 120 61% 9 34% 

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 helyi munkalehetőségek elenyészőek, a regisztrált vállalkozások, kiskereskedelmi üzletek, 
valamint vendéglátóhelyek  száma bár az aktív lakosság létszámához képest jelentős, de általában csak kis 
vállalkozások 1 fős vagy ha 2-3 fő jellemzően családtagokat foglakoztatnak.  
 
 A táblázatból az is jól látszik, hogy az állami szektorban az önkormányzati intézmények létszámaik sem 
számottevőek az aktív munkavállaló létszámoz képest. 
 
A településről más munkahelyre való eljáráshoz a közlekedési lehetőségek személyautóval vagy busszal 
lehetséges.  
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3.2.10. számú táblázat – A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - vállalkozások 

év 

regisztrált 
vállalkozások 

száma a 
településen 

Kiskeresk
edelmi 
üzletek 
száma 

vendéglátóh
elyek száma 

állami 
szektorban 

foglalkoztato
ttak száma 

kivetett 
iparűzési adó 

befizetett 
iparűzési 

adó 

működő 
foglalkoztat

ási 
programok 

száma 
helyben 

foglalkoztat
ási 

programok
ban részt 

vevők 
száma 

2008 98 7 5 30 7884200 10204195  nincs adat nincs adat 

2009 99 7 5 
 30 

9346100 7209937 
nincs adat nincs adat 

2010 102 8 5 
29  

6321900 4841277 
nincs adat nincs adat 

2011 98 7 5 
28  

9086107 10197305 
nincs adat nincs adat 

2012 98 6 4 
23  

5097600 5639780 3 26 

Forrás: TEIR, T-Star, önkormányzat adatai       
 
 

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

 
A településen élő fiatalok munkaerő-piaci lehetőségei is hasonló helyzetben van, mint az aktív korú 
lakosságé. Jellemző, hogy elköltöznek a településről vagy nagyobb városokban próbálnak 
munkalehetőséghez jutni.  
Az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet; a képzésekhez vagy továbbképzésekhez a való 
hozzáférésüket a munkaügyi központok segítik, más lehetőség nincs a teleülésen.  
 

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

 
Önerőből a településen felnőttképzési programokban való részvételek nem jellemzőek. Foglalkoztatási 
programok formáit és lehetőséget is a munkaügyi központok által szervezett átképzések biztosítják, 
melyeken új szakmákat szerezhetnek a résztvevők.   
 

g) mélyszegénységben élők és romák4 települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben 
történő foglalkoztatása 

 
A települési önkormányzat saját fenntartású intézményei az évek alatt folyamatosan csökkentek. Ma már 
csak a helyi Polgármesteri Hivatal maradt meg Tiszaroff Községgel közös hivatal formájában, melyben 
Tiszagyendán jelenleg 4 fő köztisztviselő dolgozik, az Önkormányzat pedig állandó jelleggel 1 munkavezetőt 
és egy részmunkaidős védőnőt alkalmaz. Ezen kislétszám miatt  a települési önkormányzat saját fenntartású 
intézményeiben jelenleg nem alkalmaz mélyszegénységben élő és roma személyeket. Az előző években 
mind a hivatalban, mind az általános iskolába volt alkalmazva  mélyszegénységben élő és roma is. 
 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 
Tiszagyenda településén nem tudunk hátrányos megkülönböztetésről a foglakoztatás területén. A legtöbb 
esetben az iskolai végzettség, szakma megléte, esetleges tapasztalat a döntő az egyes munkahelyek 
betöltése esetén. 
 

                                                           
4
 Azt a személyt tekintjük romának, aki annak vallja magát. Valamely nemzetiségi csoporthoz tartozás (roma származás) vállalása és kinyilvánítása az 

egyén kizárólagos és elidegeníthetetlen joga, ezért a kisebbségi csoporthoz tartozás kérdésében nyilatkozatra senki sem kötelezhető, kivétel, 
amennyiben a törvény vagy a végrehajtására kiadott jogszabály valamely nemzetiségi jog gyakorlását az egyén nyilatkozatához köti (ld. a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 11. § (1)-(3) bekezdését). 
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3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó 
támogatások 

 
A településen a Szt. 25. §-a és 47. §-a alapján a szociálisan rászoruló személyek részére a következő 
pénzbeli és természetbeni ellátási formák adhatók: 

 
 Pénzbeli ellátások:  
 -a települési önkormányzat jegyzője a meghatározott feltételek szerint : foglalkoztatást helyettesítő 

támogatás, rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás 
 - a polgármester (a képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva) : átmeneti segély, temetési 

segély 
 - a járási hivatal: időskorúak járadéka ill. ápolási díj (41.§ (1) bekezdése és a 43/A. § (1) bekezdése 

alapján). 
 Egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni 

szociális ellátás formájában is nyújthatók, településünkön 99 %-ban a lakásfenntartási támogatás 
így kerül megállapításra. 

 Természetbeni ellátás továbbá a köztemetés, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való 
jogosultság. 

 

Munkaerő-piaci szolgáltatásokat az Flt. III. fejezete rögzíti.  

Az állami foglalkoztatási szerv és az állami felnőttképzési intézmény által nyújtott szolgáltatások a 
következők: 
a) munkaerőpiaci és foglalkozási információ nyújtása, 
b) munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás, 
c) munkaközvetítés. 
 

Álláskeresők támogatásai: a támogatott képzésben részesíthető személyek, a hátrányos helyzetű személyek 
foglalkoztatásának bővítését szolgáló támogatások, az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő 
támogatás, a munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés támogatása, álláskeresési járadék, illetve a 
nyugdíj előtti álláskeresési támogatás , valamint az álláskeresési járadékhoz kapcsolódó és a 
munkahelykereséssel kapcsolatos helyközi utazási költségtérítése. 

 
3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 
 

  Nyilvántartott álláskeresők száma segélyben részesülők fő segélyben részesülők % 

2008. 1. negyedév 117 7 16,24 

2008. 2. negyedév 110 10 16,36 

2008. 3. negyedév 94 8 16,67 

2008. 4. negyedév 113 14 21,12 

2008. átlag 108.5 9,75 17,28 

2009. 1. negyedév 128 20 21,87 

2009. 2. negyedév 106 16 25,47 

2009. 3. negyedév 102 17 28,43 

2009. 4. negyedév 112 17 41,96 

2009. átlag 112 17,5 29,24 

2010. 1. negyedév 143 25 19,58 

2010. 2. negyedév 103 21 26,21 

2010. 3. negyedév 101 12 28,71 

2010. 4. negyedév 102 25 52,94 

2010. átlag 112.25 20.75 30,73 
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2011. 1. negyedév 161 22 26,09 

2011. 2. negyedév 148 20 22,97 

2011. 3. negyedév 141 16 16,31 

2011. 4. negyedév 146 23 50,68 

2011. átlag 149 20.25 29,03 

2012. 1. negyedév 157 21 45,86 

2012. 2. negyedév 86 9 36,04 

2012. 3. negyedév 86 50 27,91 

2012. 4. negyedév 109 13 22,93 

2012. átlag 109.5 23,25 33,18 

 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 

 
 
A 3.3.1. tábla az álláskeresési támogatásban részesülők számáról ad információt, mely adatokból kiderül, 
hogy a nyilvántartott álláskeresők hány százaléka részesül segélyben. 
 

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma 

év 

nyilvántartott álláskeresők 
száma 

álláskeresési járadékra 
jogosultak  

fő fő % 

2008 108,5 9,5 8,8% 

2009 112 17,25 15,4% 

2010 112,25 24,5 21,8% 

2011 149 18 12,1% 

2012 109,5 3 2,7% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal  
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A 3.3.2. adat táblába ugyancsak az álláskeresési támogatásban részesülők számáról ad információt, 
mégpedig, hogy a nyilvántartott álláskeresők hány százaléka részesül álláskeresési járadékba. 
 

Aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére 
nyújtott ellátás. A jegyző aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg annak az aktív korú 
személynek, 

a)165 aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást 
szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem 
haladja meg az 50%-os mértéket, vagy 

b) aki vakok személyi járadékában részesül, vagy 

c) aki fogyatékossági támogatásban részesül [az a)–c) pont szerinti személy a továbbiakban együtt: 
egészségkárosodott személy], vagy 

az a) - c) pont esetben rendszeres szociális segélyt. 

d) akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék (a 
továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) folyósítási időtartama lejárt, vagy 

e) akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási 
idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően az Flt. alapján álláskeresési 
támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy 

f)166 aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási 
szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább egy év időtartamig együttműködött, vagy 

g)167 akinek esetében az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a 
rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a 
rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a megváltozott 
munkaképességű személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve az özvegyi 
nyugdíj folyósítása a Tny. 52. §-ának (3) bekezdése szerinti okból szűnt meg, és közvetlenül a kérelem 
benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább három 
hónapig együttműködött, 

feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és keresőtevékenységet 
nem folytat. 

a d)- g) pont esetében foglalkoztatást helyettesítő támogatás. 

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában akkor nem biztosított a megélhetés, ha a családnak az egy fogyasztási 
egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-
át és vagyona nincs.  

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=18618.239187#foot165
http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=18618.239187#foot166
http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=18618.239187#foot167
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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 
munkanélküliek 

%-ában 

2008 75 100 66 71,61 0 0 

2009 32 100 69 77,28 0 0 

2010 11 100 78 87,55 0 0 

2011 22 100 89 67,39 0 0 

2012 16 100 69 75,55 0 0 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaü. H.    
 

 
 
 
A 3.3.3. táblázat adatsora azt jelzi, hogy az adott településen a szociális segély és a foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás, mint az aktív korúak támogatása milyen mértékben van jelen. Jól látható a 
százalékos arányban, hogy a munkanélküliek nagy százaléka részesül az aktív korúak ellátásában. 
 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 
Az önkormányzati törvény az önkormányzatok ellátandó feladatai között rögzíti a lakás (és helyiség) 
gazdálkodást. A törvény rögzíti az önkormányzatok számára a hajléktalanság megelőzésének, és a 
területükön hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának kötelezettségét 2013. január 1-
jétől.5 
 
A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, 
vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez 
nyújtott hozzájárulás. A településen az aljegyző a villanyáram-, a csatornahasználat ill.  tüzelőanyag 
költségeihez lakásfenntartási támogatást nyújt. 

                                                           
5
 Éves jelentés a lakhatási szegénységről, 2011. Habitat for Humanity Magyarország, 2012. június 
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3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 
 

év 
összes 

lakásállomány 
(db) 

  
bérlakás 
állomány 

(db) 
  

szociális 
lakásáll
omány 

(db) 

  

egyéb 
lakáscélra 
használt 

nem 
lakáscélú 

ingatlanok 
(db) 

  

    

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülmények
et biztosító 

lakások 
száma 

  

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülmények
et biztosító 

lakások 
száma 

  

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

  

ebből 
elégtelen 
lakhatási 
körülmén

yeket 
biztosító 
lakások 
száma 

2008 542 3 0 0 0 0 2 2 

2009 542 3 0 0 0 0 2 2 

2010 541 3 0 0 0 0 2 2 

2011 541 4 0 0 0 0 2 2 

2012 542 5 0 0 0 0 2 2 

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok 
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A táblázatból is látható, hogy a településen nincs bérlakás és szociális lakás. 
 

a) bérlakás-állomány a településen nincs. 

 
b) szociális lakhatás a településen nincs. 

 
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

 
Továbbá elenyésző nagyságrendű a lakáscélra használ nem lakáscélú ingatlanok száma, mindösszeg 2. 
Viszont ez a kettő még elégtelen lakhatási körülményeket biztosító, mert bennük az alapszolgáltatások és 
infrastruktúra nem biztosított (ivóvíz, energia, szennyvízcsatorna, világítás, stb.) ill. a lakás alapvető 
minőségi és mennyiségi elemei sem megfelelőek. 
 

d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság 
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3.4.2. számú táblázat - Veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság 

év 
Feltárt veszélyeztetett 

lakhatási helyzetek száma 
Hajléktalanok száma 

2008 0 0 

2009 0 0 

2010 2 0 

2011 1 1 

2012 2 1 

Forrás: önkormányzati adatok  
 
 

 
 
A 3.4.2. számú táblából jól látható, hogy csak 1-2 esetben fordult elő a településen veszélyeztetett lakhatási 
helyzet ill. hajléktalanság. 
 

e) lakhatást segítő támogatások 

 
Tiszagyendán két évvel ezelőtt még volt első lakáshoz jutók támogatása, mellyel a településen való első 
házvásárlást támogatta a helyi képviselő-testület. Azonban két éve anyagi okok miatt a támogatást eltörölte 
a képviselő-testület, így lakhatást segítő támogatásként csak a már fentebb említett lakásfenntartási 
támogatás ill. esetenként az átmeneti segély maradt. 
 
A lakásfenntartási támogatásban részesülők létszámát, amely folyamatosan növekvő tendenciát mutat 
az alábbi táblában láthatjuk. 
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3.4.3. számú táblázat - Támogatásban részesülők 
 

év 
lakásfenntartási támogatásban 

részesítettek száma 

adósságcsökkentési 
támogatásban részesülők 

száma 

2008 128 0 

2009 125 0 

2010 116 0 

2011 164 0 

2012 169 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
 

 
 

f) eladósodottság 

 
Nagy problémát okoz a településen az eladósodás, különösen a hátrányos helyzetű, munkájukat elveszítő 
vagy alacsony jövedelmű, idős, vagy több gyermekes családok esetében.  A településen sok család saját 
tulajdonú ingatlanban él –kis százalékban bérlőként- általában a szüleiktől örökölt lakásban –vagy velük 
együtt- vagy régebben szocpolra épített, vásárolt lakásokban. Előfordul, hogy a nehéz anyagi körülmények 
miatt közüzemi számlájukat nem tudják fizetni és jobb esetben előre fizetős készüléket szerelnek fel 
lakásukra, rosszabb esetben kikapcsolják a közszolgáltatásokat. 
 

g) lakhatás egyéb jellemzői: a település külterületein és nem lakóövezetben nincsenek lakások. 
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3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 
Szegregátumoknak nevezzük azokat a lakóterületeket, ahol egyes védett tulajdonságokkal rendelkező 
csoportok (főleg etnikai csoportok tagjai) egy adott településrészen belül elkülönülnek. 
 

a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése, 
megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 
lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.) 

Tiszagyenda Község Közigazgatási területén nincsenek szegregátumok, telepek.   
 

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

 
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai 

Mivel szegregátumok, telepek nincsenek Tiszagyendán, így probléma megoldást nem igényelnek. 

 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 
A  települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról (havi egy alkalommal), 
b) a fogorvosi alapellátásról (Tiszaroff községben), 
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, 
d) együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai egészségfejlesztési 
tevékenységekben, valamint támogatja és aktívan kezdeményezi ezeket. 

 
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, amelyek biztosítottak a településen: az étkeztetés,házi segítségnyújtás, 
családsegítés,  közösségi ellátások, támogató szolgáltatás, nappali ellátás. 
Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások sajnos nem megoldottak a településen. 
 

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 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
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A táblázatból jól látható, hogy a településen a felnőttek és gyermekek részére biztosított háziorvosi 
szolgáltatás van. 
 

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

év közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

2008 65 

2009 55 

2010 69 

2011 72 

2012 89 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

 
 
 
A településen a közgyógyellátásban részesülők száma az elmúlt három évben folyamatosan növekszik. 
 
 
 
3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 
 

év 
ápolási díjban részesítettek 

száma 

2008 6 

2009 8 

2010 12 

2011 13 

2012 16 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
 
 
Jól látható, hogy az ápolási díjban részesülők száma is folyamatosan növekvő tendenciát mutat. 
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a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés : csak az alapellátás biztosított 
a háziorvos által, szakellátás helyben nincs. Szakellátáshoz Karcag, Szolnok, vagy Debrecen városban van 
lehetőség. 

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

hozzáférés 

 
Szűrővizsgálatokon időszakosan vehetnek részt a falu lakói helyben, így negyedévente nőgyógyászati, 
évente 1-2 alkalommal bőrgyógyászati, ortopédiai való részvételre van lehetőség ill. a területileg illetékes 
Karcagi kórházban és szakrendelőben egész évben van lehetőség. 
Továbbá egészségügyi ellátás keretében végzett felvilágosító előadások rendszeresen szervezésre kerülnek, 
így például a mellrákellenes rendezvény. 
 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

 
A teleülésen nincs fejlesztő és rehabilitációs ellátás. Kunhegyes szomszédos városában van  két ápolási 
osztály. Tiszagyenda lakosságának gyógyszerszükségletét helyben egy 1,5 órás nyitva tartású gyógyszertár 
biztosítja. 
 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 
A közétkeztetést a település által megbízott szervezetek szem előtt tartják az egészséges életvitel és a 
reform étkezés lehetőségének nyújtását minden korosztály számára. Az étkeztetés során nagy figyelmet 
fordítanak a napi szükséges rost, zöldség és gyümölcs bevitel megfelelő mértékének biztosítására.  
 
 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

 
Tiszagyenda községben minden évben 1-2 sportrendezvényt amelyhez a lakosság bármely korosztály 
hozzáférhet, végezhet. Illetve minden évben megszervezésre kerül a mellrák ellenes séta és a 
hozzákapcsolódó tájékoztató, prevenciós előadások. 
   

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 
A hozzáférést házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, éjszakai házi segítségnyújtás, szociális 
étkeztetés, támogatós szolgálat, gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatásokkal biztosítja a település. 
 

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások 
nyújtásakor: nincs adat erre vonatkozóan. 
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h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi 

ellátórendszer keretein belül : nincs adat erre vonatkozóan. 

 

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 
a) közösségi élet színterei, fórumai : közösségi rendezvények a művelődési házban, spotpályán. 

 
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük) : a településen élő etnikai 

lakosság beilleszkedett a község közösségébe, az együttéléskor nem számottevők a konfliktusok. 

 

c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai : jellemzők a ruha adományozások, önsegítő csoportok 
stb. 

 

3.8 A településen nem működik roma nemzetiségi önkormányzat. 

 
 
 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

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

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Munkalehetőségek hiánya. Munkahely teremtési programok támogatása, 
pályázása. 

Alacsony iskolai végzettség, szakma hiánya. Felnőttképzési programokhoz való csatlakozás 

Az anyagi problémák következtében kialakult 
pszichiátriai problémák: depresszió, alkoholizmus.  

Lelki egészség védelme, önsegítő csoportok 
létrehozása, pszichológiai és szenvedély betegek 

közösségi ellátása. 

Az eladósodás. együttműködés a szociális intézményekkel –
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

munkatársaival.  
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 
 

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

 
A településen élő gyerekek száma jelenleg 196 fő, életkori megoszlás szerint a következők : 
 

0 – 2 éves korig: 8 fő, 

3 – 6 éves korig: 30 fő, 

 7 – 14 éves korig:100 fő, 

 15 – 18 éves korig: 58 fő. 

 
 
Tiszagyendán a családok szociális helyzete erősen romló tendenciát mutat. Nő a veszélyeztetett családok 
száma a községben, az okok a munkanélküliségben keresendők, de természetesen közrejátszik a családok 
felnőtt tagjainak felelőtlen életmódja is. 

Sajnos mindezen jelenségek a gyermekeken csapódnak le. A szülők egyes csoportjait a teljes érdektelenség 
jellemzi, gyermekük nevelését teljes egészében az óvodára, iskolára hárítják. A gyermekek a továbbtanulás 
helyett korán házasodnak, majd születnek a gyermekek a szociális juttatások miatt és ezek a családok újra 
termelik magukat. 

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének 
megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő 
gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, 
természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi 
szakellátások, valamint a Gyvt-ben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. A településen ezen 
ellátások fajtái: 
 

 Pénzbeli és természetbeni ellátások: 
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 
- a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 
- a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás. 

 
 A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: 

- a gyermekjóléti szolgáltatás, 
- a gyermekek napközbeni ellátása. 

 
 

a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási 
helyzete   

 
A veszélyeztetettség  magatartási, mulasztási vagy egyéb körülmény következtében kialakult állapot, ezért 
nagyon fontos, hogy a jelzőrendszer jól működjön és a problémákat megfelelően kezeljék. 
  
Elsősorban a család feladata, hogy gyermeke részére biztonságot, védelmet nyújtson, szükségleteiről 
gondoskodjon, hogy egy harmonikusan fejlett, a közösségbe beilleszkedni tudó kreatív személyiség 
nevelkedjen. 
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Azonban, ha a szülők a gyermekek szükségleteiről nem tudnak gondoskodni vagy elhanyagolják, illetve ha a 
gyermek erkölcsi okokból náluk nem hagyható be kell avatkoznia a gyermekvédelmi szakembereknek. A 
beavatkozás azokban a családokban is kiemelt fontosságú, ahol a családnak a nevelési eszközei nem 
elégségesek a gyermek felnevelésére. 
 
Tiszagyendán elsősorban az önkéntesen igénybe vehető gyermekjóléti alapellátásokat igényelheti a szülő, 
vagy törvényes képviselő (Tiszagyenda, Gorkij u.20/b. szám alatt működik a családsegítő és gyermekjóléti 
szolgálat).  
 
Ha ezen segítséggel sem képes a szülő a gyermek családban történő megfelelő nevelését, gondozását 
biztosítani akkor a jelzőrendszer kérésére vagy a hivatalos tudomásszerzést követően hivatalból kerül sor a  
védelembevételre.  
 
Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet: hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló, akinek rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosult. Ezen felül még halmozottan hátrányos helyzetű az a 
gyermek, tanuló, akinek törvényes felügyeletét ellátó szülője, óvodás gyermek esetén a gyermek három 
éves korában, tanuló esetén a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik 
évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen és erről önkéntesen a Gyvt-ben meghatározott 
eljárás keretében nyilatkozott.  
 
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel kapcsolatos rendelkezések során, a védelembe vétel 
elrendelése esetén, illetőleg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, továbbá a 
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról szóló határozat meghozatalával egyidejűleg 
tájékoztatni kell a szülőt azokról a kedvezményekről, juttatásokról, pályázati lehetőségekről, amelyek a 
gyermeket megillethetik. Tájékoztatni kell továbbá a szülőt arról is, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosult gyermek mikor minősül halmozottan hátrányos helyzetűnek. 
 
 
4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 
  

év 
 18 év alattiak száma 

a népességben 

 
védelembe vett 18 év 

alattiak száma 

Megszűntetett esetek 
száma a 18 év alatti 

védelembe vettek közül 

veszélyeztetett kiskorú 
gyermekek száma 

2008 217 7 0 7 

2009 209 4 3 4 

2010 188 1 4 1 

2011 178 0 1 18 

2012 180 1 0 6 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

  
 
A 4.1.1. számú tábla a védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek számát mutatja, amely 2-5 
családot érintő létszámot mutat. 
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b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, 
hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult : 
 
A GYVT: 19. § (1) bekezdés  

a) a 148. § (5) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott gyermekétkeztetés normatív 
kedvezményének, 

b) a 20/A. §-ban meghatározott pénzbeli támogatásnak, 

c) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek 

az igénybevételére. 
 

 A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege és 
a vagyoni érték nem haladja meg a GYVT megengedett értékhatárt.  

 

 A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását a szülő vagy más törvényes 
képviselő, illetve a nagykorú jogosult a lakóhelye ( a 18/A. § (1) bekezdése szerint, ha a kérelmezőnek több 
lakcíme van, az illetékességet az a lakóhely vagy a tartózkodási hely alapozza meg, ahol életvitelszerűen 
lakik) szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál terjeszti elő. 

A feltételek fennállása esetén a települési önkormányzat jegyzője 1 év időtartamra megállapítja a 
gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát. 

Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén nagykorúvá válása után is jogosult a gyermek a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat 
és 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. 
életévét még nem töltötte be. 

 
A településen jelenleg 178 (ebből 18 nk., 160 kk.) gyermek részesül rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezménybe. Jól látható, hogy a kiskorú gyermekek 81,5%-a részesül rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezménybe, ezáltal hátrányos helyzetűek. 
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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 165 6 0   0 

2009 169 5 0   0 

2010 177 5 0   0 

2011 167 5 0   0 

2012 174 6 0   0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok    
 

 
 
 
 

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya: 

 
A településen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményen kívül esetenként átmeneti segély kerül 
megállapításra.    
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d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya:  

 

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 29 38 15 83 0 28 

2009 27 64 8 87 0 40 

2010 29 55 3 79 0 45 

2011 30 70 2 79 0 83 

2012 31 102 0 107 0 100 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok     
 
A táblából jól látható, hogy az óvodás gyermekek szinte 95%-ban jogosultak ingyen étkezésre, míg az 
általános iskolások kb. 90%-a. Ingyenes tankönyvellátásban részesülnek a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermekek itt is kb 90%-os az arány.  
A településen az elmúlt években biztosított volt a gyermekek számára a nyári gyermekétkeztetés, jól 
látható egyre nagyobb létszámban. Az elmúlt 2-3 évben minden jogosult gyermek részére biztosított volt. 
 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya: jól látható az alábbi 
táblázatból, hogy a településen nincs nem magyar állampolgársággal rendelkező gyermek. 

 

4.1.4. számú táblázat – Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma 

év 

Magyar 
állampolgársággal 
nem rendelkező 
óvodások száma 

(fő) 

Ebből 
hátrányos 
helyzetű 

(fő) 

Magyar 
állampolgársággal 
nem rendelkező 

általános iskolások 
száma (fő) 

Ebből 
hátrányos 

helyzetű (fő) 

Magyar 
állampolgársággal 
nem rendelkező, 

18 év alatti 
középiskolások 

száma (fő) 

Ebből 
hátrányos 
helyzetű 

(fő) 

2008 0 0 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 

Forrás: Önkormányzati adatok, BM-BÁH     
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4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 
Tiszagyendán nincs szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermek. 
 

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek 
szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 
Az egészségügyi alapellátás, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások a helyi 
önkormányzat feladata.  
 
A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 
b) a fogorvosi alapellátásról –Tiszaroff községben biztosított- 
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 
d) a védőnői ellátásról, 
e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 
 

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

A településen egy részmunkaidős védőnő végzi tevékenységét, amely a gyermeklétszám alapján jól 
ellátható. 
 
4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 
 

év védőnői álláshelyek száma 
Egy védőnőre jutó gyermekek 

száma 

2008 1 42 

2009 1 37 

2010 1 29 

2011 1 24 

2012 1 24 

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) : településünkön nincs gyermekorvos. 
Havonta egy alkalommal jár ki Abádszalókról a gyermekorvos, egyéb esetekben a háziorvos látja el a 
gyermekeket. 

 
 
4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői 
 

év 
Betöltetlen felnőtt 

háziorvosi 
praxis/ok száma 

Háziorvos által ellátott 
személyek száma 

Gyermekorvos által 
ellátott gyerekek 

száma  

Felnőtt házi orvos 
által ellátott 

gyerekek száma  

2008 0 8462 0 7321 

2009 0 8730 0 7391 

2010 0 10969 0 9214 

2011 0 10193 0 8385 

2012 0 11131 0 9199 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés   
 

c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre, 
rehabilitációra) vonatkozó adatok : A korai fejlesztés csak az óvoda keretein belül biztosított. 

A településen sajnos nincs bölcsőde és engedélyezett családi napközi sincs.   
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4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 

év 
bölcsődék 

száma 
bölcsődébe beírt 
gyermekek száma 

Szociális 
szempontból felvett 

gyerekek száma 
(munkanélküli szülő, 

veszélyeztetett gyermek, 
nappali tagozaton tanuló 

szülő) 

Működő összes 
bölcsődei 

férőhelyek száma 

2008 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar    
 

4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma 

év 
családi napköziben engedélyezett 

férőhelyek száma 
családi napköziben a térítésmentes 

férőhelyek száma 

2008 0 0 

2009 0 0 

2010 0 0 

2011 0 0 

2012 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi  
 

d) gyermekjóléti alapellátás: 1 fő részvételével működik a településen. Életvezetési, háztartásvezetési 
tanácsokkal látja el az alapellátásban résztvevőket ill. ingyen programokat szervez.  

A gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek 
veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából 
kiemelt gyermek visszahelyezését végzik. 

 
e) gyermekvédelem 

 
A gyermekvédelem minden gyermekre és ifjúra kiterjedő gondoskodás, pedagógiai, pszichológiai, szociális, 
egészségügyi, jogi tennivalók összessége, amely a gyermek és fiatal nevelését, gondozását, érdekvédelmét, 
ellátását, eltartását hivatott biztosítani. 
A gyermekvédelmet nem lehet az aktuális helyzetnek megfelelően szűken vagy tágan értelmezni, mert a 
gyermek és családja jóllétét segítő szolgáltatások, a megelőzés, beavatkozás, kezelés és utógondozás 
egyben a gyermekvédelem.  
 
A gyermekvédelem Tiszagyendán a jelzőrendszeri tagok szoros és jól működő együttműködése miatt 
hatékony. A felmerült helyzeteket esetmegbeszélés során megbeszéljük a problémát és annak megoldását.   

 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások: az óvodában és iskolában pszichológiai ellátás 
biztosított. A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat is segít az oktatási intézményen, az oktatási 
Ombudsman túl a krízishelyzet  megoldásában. 
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g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés: különböző 
programok szervezésében valósul meg, amelyek minden gyermek számára hozzáférhetőek és igénybe 
vehetőek pl.: nyári szabadidős programok, évente 3-4 sport rendezvények, egészségre nevelés stb.  

 

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

 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek ingyenes étkezésre jogosultak. A 
településen az óvodában napi 3-szori étkezés, az iskolában napi egyszeri meleg étkezés biztosított 
ingyenesen. Továbbá 50 százalékos mértékű kedvezményes étkezésre jogosult az a tanuló, aki tartósan 
beteg, testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos ill. három- vagy többgyermekes családban él. 
Ugyancsak Ingyenes tankönyvellátásra jogosult az a gyermek aki részére rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény került megállapításra. Továbbá még az tanuló is, aki  pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, 
tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott és erről szakvéleménnyel rendelkezik. 
 
Ezen felül az általános iskola alsó tagozatában naponta almát vagy gyümölcslét biztosítunk ill. részt veszünk 
az iskolatej programba is. 
 
A nyári gyermekétkeztetést az önkormányzat biztosít minden rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
jogosult és a feltételeknek megfelelő gyermek számára. Az általános iskolások részére napi egyszeri meleg 
étel formájában kerül biztosítására a gyermekek szükségleteinek figyelembe vételével, míg a nyári 
óvodában részvevő gyermekek részére napi háromszori étkezés biztosított.  
 

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások 
nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei: nincs a településen, integráltan 
neveljük a gyermekeket. 

 

j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein 
belül: rendszeresek az élelmezési csomagok osztása, ruhaadományok. A Minden Gyermek Lakjon Jól 
Alapítványi programokban való részvételi lehetőség, tűzifa támogatás stb. 

 
 

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

 
Fogyatékos gyermekek ellátása szakértői bizottság szakvéleménye alapján a fogyatékos gyermek legfeljebb 
hatéves koráig fejlődését biztosító korai fejlesztésben és gondozásban, vagy fejlesztő felkészítésben 
történhet. 
 A Szt. rendelkezése szerint a nappali ellátás keretében gondoskodni kell többek közt a harmadik életévüket 
betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, 
illetve autista személyek napközbeni tartózkodásáról, étkeztetéséről. 
 

4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 1 

Hány településről járnak be a gyermekek 3 

Óvodai férőhelyek száma 50 

Óvodai csoportok száma 1 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 7 00 -16 30 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 2 hét 
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Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 2 0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 2 0 

Gyógypedagógusok létszáma 0 0 

Dajka/gondozónő 2 0 

Kisegítő személyzet 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés  
 
A 4.4.1. táblából látható, hogy Tiszagyendán egy óvoda működik, jelenleg egy csoporttal, megfelelő 
létszámú és iskolai végzettségű személyekkel. 
 
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 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati, intézményi adatgyűjtés 
 
A településen óvodai helyhiány miatt nem volt elutasított gyermek. 
 
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 32 1 30 1 32 0 

2009 33 1 30 1 28 0 

2010 52 1 50 1 31 0 

2011 33 1 50 1 31 0 

2012 36 1 50 1 33 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés     
 
A teleülési óvodában nem működik gyógypedagógiai csoport.  
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4.4.4. számú táblázat - Az óvodai ellátás igénybevétele 

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

székhely             

Az intézménybe beíratott gyermekek 
létszáma  

          0 

Más településről bejáró gyermekek 
létszáma  

          0 

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

          0 

a beíratott gyermekek közül a 
hátrányos helyzetűek létszáma 

          0 

a beíratott gyermekek közül a 
halmozottan hátrányos helyzetűek 
létszáma 

          0 

  tagóvoda             

Az intézménybe beíratott gyermekek 
létszáma 

6 11 9 9 1 36 

Más településről bejáró gyermekek 
létszáma 

0 3 0 1 0 4 

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

3 6 3 3 0 15 

a beíratott gyermekek közül a 
hátrányos helyzetűek létszáma 

6 9 8 8 1 32 

a beíratott gyermekek közül a 
halmozottan hátrányos helyzetűek 
létszáma 

1 1 2 1 0 5 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 
     

Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók: 
 
- különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 
- sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló (a mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, több  
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, az autizmus spektrum zavarral vagy 
egyéb pszichés fejlődési zavarral - súlyos tanulási figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral- küzdők 
csoportja) 
- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló (az a különleges bánásmódot 
igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan 
jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal 
küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat 
mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek), 
- kiemelten tehetséges gyermek, tanulók. 
 
Az Nkntv. 47. §-a alapján sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók neveléséről, iskolai felkészítéséről a 
szakértői bizottság szakértői véleménye szerint kell gondoskodnia az óvodának, iskolának.  
A településen a sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése, a tanuló iskolai nevelése-oktatása óvodai 
csoportban, iskolai osztályban, a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt történik.  
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4.4.5. számú táblázat - A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ellátása 

 

beíratott 
hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
létszáma 

az intézménybe 
beíratott, 20%-

ot 
meghaladóan 

hiányzott 
hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
száma (az adott 

évből eltelt 
időszakra 

vetítetten) 

fejlesztő 
foglalkozásb
an részesülő 

hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
száma 

beíratott 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
létszáma 

az intézménybe 
beíratott, 20%-ot 

meghaladóan 
hiányzott 

halmozottan 
hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
száma (az adott 

évből eltelt 
időszakra 

vetítetten) 

fejlesztő 
foglalkozás

ban 
részesülő 
halmozott

an 
hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
száma 

Székhely             

Csoport 1             

Csoport 2             

Csoport 3             

Csoport 4             

Csoport 5             

Csoport 6             

Összesen 0 0 0 0 0 0 

A csoportok 
összlétszámából 
a 6 évesnél 
idősebb 
gyermekek  

            

A csoportok 
összlétszámából 
a 7 évesnél 
idősebb 
gyermekek 
(ped. 
szakszolgálat 
véleménnyel) 

            

Tagóvoda             

Csoport 1 32 11 5 5 1 0 

Csoport 2             

Csoport 3             

Csoport 4             

Csoport 5             

Csoport 6             

Összesen 32 11 5 5 1 0 

A csoportok 
összlétszámából 
a 6 évesnél 
idősebb 
gyermekek  

1   1       

A csoportok 
összlétszámából 
a 7 évesnél 
idősebb 
gyermekek 
(ped. 
szakszolgálat 
véleménnyel) 

0   0       
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Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés     
 
 

b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok, 
iskolapszichológusok száma stb.) 

 
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 41 49 90 48 53,3% 

2011/2012 57 55 112 0 0,0% 

2012/2013 54 62 116 63 54,3% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar     

 
 

 
 

 

 
A fenti tábla részletezi az általános iskolában tanulók és napközisek létszámát.  
 
 
 



 50 

 
 
 
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 3 4 7 0 0 0 1 

2011/2012 3 4 7 0 0 0 1 

2012/2013 3 4 7 0 0 0 1 

Forrás: TeIR, KSH Tstar       

 

 

 
 

Tiszagyendán az általános iskolában nincs gyógypedagógiai osztály. 
 
 

c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények 
között és az egyes intézményeken belüli szegregációs : a településen integráltan oktatjuk a gyermekeket, 
nincs az intézményen belül nincs hátrányos megkülönböztetés, jogellenes elkülönítés és nincs szegregáció. 
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d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában 
mutatkozó eltérések: az alábbi táblákból látható az eredményességi és továbbtanulási, lemorzsolódási 
mutatók.  

 
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 13 100 

2011/2012 13 100 

2012/2013 11 100 

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

tanév 

Gimnázium 
(%) 

Szakközépiskola 
(érettségit adó 

képzés) (%) 

Szakiskolai képzés 
(%) 

Speciális szakiskola 
(%) 

Nem tanult tovább 
(%) 

összlét
számo
n belül 

HHH
-

tanu
lók 

köré
ben 

összléts
zámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összléts
zámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összléts
zámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszá
mon belül 

HHH-
tanulók 
körében 

2008/2009 35,7 25 35,7 0 21,4 50 7,2 25 na. na. 

2009/2010 50 33,4 14,3 0 28,6 33,3 0 0 7,1 33,3 

2010/2011 18,3 50 45,7 0 18,2 25 9 25 9 0 

2011/2012 14,2 0 35,7 0 42,8 50 0 0 7,1 50 

2012/2013                     

2013/2014                     

2014/2015                     

2015/2016                     

2016/2017                     

országos 
átlag: 

2016/2017 
          

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok      
 

4.4.16. számú táblázat – Lemorzsolódási mutatók az általános iskolában 

tanév 

Évfolyamismétlők aránya (%) Magántanulók aránya (%) 
Az előző tanévben 250 óránál 

többet hiányzó tanulók aránya 
(%) 

összlétszámon 
belül 

HHH-tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-tanulók 
körében 

2008/2009 3 10 0 0 0 0 

2009/2010 4,2 13,3 0 0 0 0 

2010/2011 1 3,3 0 0 0 0 

2011/2012 2,6 12 0 0 0 0 

2012/2013             

2013/2014             

2014/2015             

2015/2016             

2016/2017             

országos 
átlag 

2016/2017 
      

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok  
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e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) : nyári tábor szervezése (pl.: 
bakancsos tábor stb.), Lichtensteini utazás a hátrányos helyzetű gyermekek számára. 

 
 
 
 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A hátrányos helyzetű családok életmódbeli 
problémái: 

-megfelelő étkezési kultúra hiánya  
 

-higiéniai hiányosságok 

A gyermekek rendszeres nevelési-oktatási 
intézménybe való járása (napközis foglalkozatásra 

is).  
A szülők ismeretinek bővítése, gyakorlati tapasztalat 

szerzése- Biztos Kezdet Gyermekház program  

Szakemberek hiánya (logopédus, gyógypedagógus, 
gyógytornász, szabadidő szervező) az oktatási-

nevelési intézményekbe. 

Pályázati támogatással, kistérségi 
együttműködéssel, a Pedagógiai Intézet 

közreműködésével. 

A nyári szünidő hasznos eltöltésének 
lehetőségeinek hiánya a hátrányos helyzetű 

gyermek esetében. 

Nyári programok szervezése pl.: hagyományőrzés, 
néptánc, nyári tábor helyben, színjátszó szakkör, 

színházlátogatás, családi nap. 

Egészségesebb gyermekkor, egészséges életmódra 
nevelés hiánya a HHH gyermekeknél. 

Szűrővizsgálatok szervezése (pl.: ortopédiai, 
szemészeti vizsgálat), klubok létrehozása, 

sportrendezvények. 

A halmozottan hátrányos gyermekek helyzetéből 
való kiemelkedésének hiánya.  

Intergációs program bevezetése. 
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 

Jogi alapvetések a nők esélyegyenlőségéhez: 
  

 Az Alaptörvény 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 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, 

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

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

 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 
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. 
 
 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 
 

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

év 
Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

férfiak nők férfiak nők férfiak nők 

2008 345 399 122 161 63 68 

2009 344 396 118 166 66 60 

2010 341 390 104 160 77 60 

2011 336 387 102 140 70 77 

2012 334 386 112 146 68 80 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés     
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A táblázatból és a diagramokból látható, hogy az aktív korú lakosságból milyen arányban érinti a 
munkanélküliség a nőket és a férfiakat. Ha a munkanélküliek között szinte elenyésző különbség van a nők és 
a férfiak száma között és folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. 
 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

 
A településen a 2012. év folyamán egy TÁMOP program keretében indult foglalkoztatást segítő, képzési 
program amelyben 22 fő vesz részt, ebből 12 nő. 2012-őt megelőző években kizárólag a területileg illetékes 
munkaügyi központ indított foglalkoztatást segítő és képzési programokat és kizárólag a szakmák alapján 
lehetett csak a nők száma alacsonyabb a férfiak számánál.  
 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 

5.1.4. számú táblázat - Alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

év 
munkanélküli 

nők száma 

8 
általánosnál 
alacsonyabb 
végzettségű  

8 általános 
szakiskola/szak
munkás-képző 

gimnázium érettségi főiskola egyetem 

2008 68 4 41 14 4 5 0 0 

2009 60 4 31 13 5 6 0 0 

2010 60 4 38 14 4 4 0 0 

2011 77 4 47 16 5 5 0 0 

2012 80 4 50 15 5 6 0 0 

Forrás: TeIR és helyi adatgy.       
 
A településen a munkanélküli nőkre jellemző, hogy alacsony az iskolai végzettségük. Jól látható a táblából, 
hogy a munkanélküli 70-80%-a csak 8 általános végzett és csak 20-28%-ánka van magasabb iskola 
végzettsége. Sajnos a település kevés a munkalehetőség és a munkanélküli női lakosság számára is csak a 
közmunkaprogramok jelentik szinte az egyetlen munkalehetőséget.  
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d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség) : a táblázat alapján látható, 
hogy a településen nem tett senki panaszt hátrányos megkülönböztetés miatt, ill. nem tapasztalható 
jelenség. 

 

5.1.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés  

év Esetszám 

2008 0 

2009 0 

2010 0 

2011 0 

2012 0 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
 

 
 

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

 
A nők munkaerő-piaci elhelyezkedése szempontjából lényeges a gyermekek számára nyújtott napközbeni 
ellátásokhoz történő hozzáférés. 
A gyermekek napközbeni ellátása a településen igen korlátozott, a gyermekek életkorának megfelelően 
óvoda ill. iskola, és  iskolai napközi a lehetőségek. 
 
A település egyetlen óvodájában a gyermek hároméves korától, de indokolt esetben 2,5 fél éves kortól 
fogadja a településen élő gyermeket. 
Az általános iskola pedig 1-8 évfolyamos de. oktatás, du. pedig iskolai napközit biztosít a gyermekek 
elhelyezésére 16.00-ig.  
 

5.2 számú táblázat - A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások 
 

év 

3 év alatti 
gyermekek 

száma a 
településen 

működő 
bölcsődék 

száma 

bölcsődei férőhelyek száma 
működő 
családi 

napközik 
száma 

férőhelyek 
száma családi 
napközikben 

férőhelyek 
összesen 

önkormányzati egyéb 

2008 42 0 0 0 0 0 0 

2009 37 0 0 0 0 0 0 

2010 29 0 0 0 0 0 0 

2011 24 0 0 0 0 0 0 

2012 24 0 0 0 0 0 0 

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

 

A védőnői hálózat hatékony működése a gyermek és az anya védelmét is szolgálja. A családtervezéssel, 
gyermekvállalással összefüggő ismeretek átadásáról a védőnői szolgálaton kívül a családsegítő szolgálat  
működik közre és a mindennapokban végzik a család-és nővédelmi gondozást. 

A család- és nővédelmi gondozást az Eütv. 41. §-a rögzíti, ennek értelmében biztosítani szükséges a 
gyermekvállalás körülményeinek elősegítését a tanácsadás és gondozás eszközeivel, a családtervezéssel 
összefüggő ismeretek átadását és a nők egészségvédelmét szolgáló intézkedéseket. 

 

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

év védőnők száma 
0-3 év közötti 

gyermekek száma 
átlagos gyermekszám 

védőnőnként 

2008 1 42 42 

2009 1 37 37 

2010 1 29 29 

2011 1 24 24 

2012 1 24 24 

Forrás: TeIR és helyi adatgy.   
 

 
 

 

 
 

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. tv. 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.    
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5.4. számú táblázat - A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

év 
rendőrök riasztása 
családi viszályhoz 

tényleges feljelentések 
száma 

bírósági ítélet 

2008 1 1 0 

2009 0 0 0 

2010 0 0 0 

2011 0 0 0 

2012 2 2 1 

Forrás: Helyi adatgyűjtés   
 

 
 
 
A táblázat a tényleges estek számát rögzíti, azonban tudjuk, hogy ez nem mindig a valós számok, mert akkor 
nem tudnak segítséget nyújtani a bántalmazott nők számára, ha nem jelentik azt a megfelelő szervek felé. 

 

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

 

A krízishelyzetben lévő nők számára igénybe vehető szolgáltatások a táblázatból látható a településtől 50 
km elérhetőségére van. A krízishelyzetben lévők helyben a megfelelő tájékoztatás a családsegítő 
szolgálattól kapja meg. 

 

5.5. számú táblázat - Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

év 
önkormányzati 
anyaotthon a 
településen 

önkormányzati 
anyaotthon a 

település 50 km-es 
körzetében 

Nem 
önkormányzati 

(egyházi, 
alapítványi) 

anyaotthon a 
településen   

Nem önkormányzati 
(egyházi, alapítványi) 

anyaotthon a település 
50 km-es körzetében 

2008 0 0 0 1 

2009 0 0 0 1 

2010 0 0 0 1 

2011 0 0 0 1 

2012 0 0 0 1 

Forrás: Helyi adatgyűjtés    
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5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

A helyi közéletben a nők hangsúlyos szerepet töltenek be (alpolgármester és képviselők, de a pedagógusok 
többsége is). 
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5.6. számú táblázat - A nők szerepe a helyi közéletben 

év 
Képviselőtestület tagja 

Városi bíróság és ítélőtáblák 
vezetői 

Közgyűlések tagjai 

Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő 

2008 5 3 0 0 0 0 

2009 5 3 0 0 0 0 

2010 5 2 0 0 0 0 

2011 5 2 0 0 0 0 

2012 5 2 0 0 0 0 

Forrás: Helyi adatgyűjtés      
 
 

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

 
Munkahely lehetőség hiánya a legnagyobb probléma a településen, melyből járulékosan következik a 
„pénztelenség”, szegénység, ezért fontos a nők számára a közfoglalkoztatás megszervezése –mint szinte 
egyetlen pénzkereseti lehetőség, a gyermekek ill. család mellett nem tud 3 műszakban több 100 km-re 
munkát vállalni- , ill. olyan kikapcsolódási lehetőség megszervezése, ahol segítséget kaphatnak gyermekeik 
neveléséhez, a család életminőségének javításához (pl.: klubok, előadások,  egyházi rendezvények). 

 

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

év 
Intézkedessek, 

pályázatok, programok 
száma a településen 

Önkormányzati 
Más állami szerv 
által támogatott 

Civil Összes 

2008 5 5 na. 1 11 

2009 3 3 na. 1 7 

2010 4 4 na. 1 9 

2011 4 4 na. 1 9 

2012 7 7 na. 1 15 

Forrás: Helyi adatgyűjtés     
 



 63 

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A munkanélküliség okozta pszichiátriai problémák: 
depresszió, alkoholizmus. 

Önsegítő csoportok, klubok létrehozása. 

A családban egészséges életmódra nevelés hiánya.  Asszonyklub szervezése. 

Aluliskolázottság, szakma hiánya. Szakmák megszerzésére irányuló képzésekre 
pályázatok benyújtása. 

Családtervezés hiánya a hátrányos helyzetű család 
gyermekei esetében. 

Felvilágosítás megszervezése, Baba-mama Klub, 
Szülők Akadémiája 
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői :  

 
A település demográfiai adataiból (lsd. 2. számú táblázat) látható. hogy település lakosságának 25%-a 65 év 
feletti. Ebből 120 fő nő, 65 fő férfi, tehát az arányok 65%-nő, 35%-férfi. 
 

Az idős lakosság a településen nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesül (saját jogú nyugdíj, 
hozzátartozói ellátás vagy házastársi pótlék).  
 
A saját jogú nyugellátások körébe tartozik: 

1. az öregségi nyugdíj, 
2. a rehabilitációs járadék. 

 
A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó hozzátartozói nyugellátás: 

1. az özvegyi nyugdíj; 
2. az árvaellátás; 
3. a szülői nyugdíj; 
4. a baleseti hozzátartozói nyugellátások; valamint 
5. özvegyi járadék. 

 
 

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 148 218 366 

2009 147 208 355 

2010 140 202 342 

2011 122 193 315 

2012 104 187 291 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
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Aki a szolgálati idő hiányában a nyugdíjkorhatáruk betöltése után saját jogú nyugellátásra nem jogosultak  a  
Szt.  időskorúak járadék biztosít ellátást. 
 

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők száma 

év időskorúak járadékában részesülők száma 

2008 2 

2009 2 

2010 1 

2011 2 

2012 2 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
 

 
 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

Az Flt. 24. §-a értelmében a nyugdíjazáshoz közel álló álláskereső részére nyugdíj előtti álláskeresési segély, 
valamint költségtérítés jár.  

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

 

A településen az idős korosztály (jellemzően az 55 év felettiek), nyugdíj ellőtt még  ugyancsak részt vesznek 
a közfoglalkoztatási programokban ill. a településről eljáró dolgozók között is megtalálhatók az idősebb 
korosztályból.  

A nyugdíjas személyek munkavállalása nem számottevő a településen (3-4 fő), mivel még az aktív 
korúaknak is csekélyek a munkalehetőségei.  

 

b) tevékeny időskor: a településen az élethosszig tartó tanulás keretében számítógépes képzéseken 
vehetnek részt. 
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c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Az idősebb korosztály mint tudjuk sokkal kiszolgáltatottabb a munkaerő-piaci diszkriminációnak, tehát 
nehezebben helyezkednek el, és a munkahelyi leépítések is előbb érik el őket. Azonban a helyi 
viszonylatokban ez nem jelentkezik ilyen mértékben, mivel a helyi közmunkaprogramokba egyaránt 
bevonásra kerülnek és dolgozhat az idősebb korosztály is.  

 
 

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

 
 
A szociális alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a települési önkormányzat segítséget nyújt a 
szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, 
valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában 
a házi segítségnyújtás keretien belül, amely szolgáltatás 24 órás és kiváltja a bentlakásos intézménybe való 
elhelyezést. 
 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése: az egészségügyi alapellátás, 
azaz a háziorvosi ellátás helyben biztosított.  

 
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés : az idősebb korosztály részére is 

biztosított a településen szervezett közművelődési, kulturális programok, események pl.: asszonykórus, 
idősek klubja. 

 

c) idősek informatikai jártassága: az alábbi táblából jól látszik, hogy a megkérdezett 25 fő 4-12%-a tud 
számítógépet és internetet használni. Az arány növekedése az elmúlt 2-3 évben a településen 
megszervezett számítógépes képzéseknek köszönhető. 

 

 

6.3.4. számú táblázat - Idősek informatikai jártassága 

év 

Összes 
megkérdezett 

Számítógépet használni tudók 
száma 

Internetet használni tudók száma 

fő fő % fő % 

2008 25 1 4,0% 1 4,0% 

2009 25 1 4,0% 1 4,0% 

2010 25 2 8,0% 2 8,0% 

2011 25 3 12,0% 3 12,0% 

2012 25 3 12,0% 3 12,0% 

Forrás: Helyi adatgyűjtés     
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6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen 

 

Az idősebb korosztályt megcélzó speciális programok a településen (pl.: asszonykórus, informatikai képzés, 
nyugdíjasklub, stb.) Ha az eredmények azt mutatják, hogy ezeknek a programoknak a száma alacsony, akkor 
olyan intézkedéseket kell hozni, melyek előmozdítják ezeknek a programoknak a beindítását. 

 

6.4. számú táblázat - Az időseket célzó programok a településen 
 

év Az idősebb célcsoport igényeit célzó programok száma 

2008 5 

2009 5 

2010 8 

2011 9 

2012 11 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
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6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Időskori támasz nélküli maradás, elmagányosodás. Segítő csoportok szervezése. 

A rossz egészségi állapot és a mentális állapot 
romlása. 

Szűrővizsgálatok szervezése, idősek klubja alakítása, 
24 órás házi gondozás igénybevétele. 

A fizikai munkavégzés képtelensége a ház körül. Szociális segítés megszervezése. 

Alacsony összegű rendszeres pénzellátás nyugdíj 
előtt. 

A problémacsoport közfoglalkoztatásba történő 
bevonása. 
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

Fogyatékos személy: aki érzékszervi - így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi képességeit 
jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában számottevően 
korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során.  

A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív 
Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 1 cikk szerint fogyatékos személy minden olyan 
személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, mentális vagy érzékszervi károsodással él, amely számos egyéb 
akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és másokkal egyenlő társadalmi 
szerepvállalását. 

 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 
 

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

 
A Fot. 15-16. §-a értelmében a fogyatékos személy lehetőség szerint integrált, ennek hiányában védett 
foglalkoztatásra jogosult. A foglalkoztatást biztosító munkáltató köteles biztosítani a munkavégzéshez 
szükséges mértékben a munkahelyi környezet, különösen a munkaeszközök, berendezések megfelelő 
átalakítását.  

 

Fogyatékkal élő munkavállaló, aki 
a) a nemzeti jog szerint fogyatékosnak elismert, vagy 
b) elismerten fizikai, elmebeli vagy pszichológiai károsodásban szenved. 
 

Megváltozott munkaképességű munkavállaló, aki 
a) rehabilitációs ellátásban részesül, 
b) aki 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális 
járadékban részesült. 
(Flt. 57/B §.) 
 
 

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 52 16 

2009 46 14 

2010 40 17 

2011 36 17 

2012 34 19 

 
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 2 0 0 

2009 2 0 0 

2010 2 0 0 

2011 2 0 0 

2012 2 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar; a központi adatokat célszerű bontani a helyi adatszolgáltatók segítségével 
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Probléma a településünkön az is, hogy kevés a foglalkoztatási lehetőség, nem minden esetben van 
megfelelő  akadálymentesítés, nem biztosítottak különleges eszközök és feltételek.  Illetve nincsenek olyan 
foglalkozatási szakemberek, akik a fogyatékos személy állapotának ismeretében javaslatot tesznek a 
foglalkoztatás jellegére és helyére.  
 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén:  

 
Tiszagyenda településén nem tudunk hátrányos megkülönböztetésről a foglakoztatás területén. A 
legtöbb esetben az iskolai végzettség, szakma megléte, esetleges tapasztalat a döntő az egyes 
munkahelyek betöltése esetén. 
 

 
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

 
A saját lakókörnyezetben élő fogyatékos személyeknek nyújt helyben alapszolgáltatást a támogató 
szolgálat. A támogató szolgálati feladatokat e településen 1 fő látja el. Aki a különböző közösségi és 
szabadidős szolgáltatások elérésében (mind szállítás, mind kommunikáció szintjén) ad támogatást, emellett 
az igénybevevő környezetében, lakásán nyújt fejlesztést, gondozást, segíti az önálló életvitelt.  
 
 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

 

Fogyatékossági támogatás:  

A Fot. 22. §-a alapján biztosított fogyatékossági támogatás a súlyosan fogyatékos személy részére 
az esélyegyenlőséget elősegítő, havi rendszerességgel járó pénzbeli juttatás. A támogatás célja, 
hogy - a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül - anyagi segítséggel járuljon hozzá a 
súlyosan fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok mérsékléséhez. 

 
Rokkantsági járadék:  

A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet értelmében aki a 25. életéve 
betöltése előtt teljesen munkaképtelenné vált, illetve 80 %-os vagy azt meghaladó mértékű 
egészségkárosodást szenvedett és nyugellátást, baleseti nyugellátást részére nem állapítottak meg, 
rokkantsági járadékra jogosult. 

 
Közlekedési kedvezmény:  

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. 
rendelet 6. §-a értelmében szerzési és átalakítási támogatásra (közlekedési kedvezmény) a súlyos 
mozgáskorlátozott személy jogosult 

 
Parkolási igazolvány:  
Parkolási igazolványra az a személy jogosult, 
1. aki közlekedőképességében súlyosan akadályozott, 
2. aki látási fogyatékosnak; értelmi fogyatékosnak; autistának; mozgásszervi fogyatékosnak 

minősül, 
3. akit a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló rendelet alapján 2001. július 1-jét 

megelőzően vaknak minősítettek, vagy aki vaknak vagy gyengénlátónak, mozgásszervi 
fogyatékosnak, értelmi fogyatékosnak vagy autistának minősül 
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Fogyatékos személyek számára biztosított alap- és szakosított ellátási formák: 

 
Szociális alapszolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, támogató szolgáltatás. 

 
Szakosított ellátási formák: ápolást, gondozást nyújtó intézmények, fogyatékos személyek 
otthona, rehabilitációs intézmények, fogyatékos személyek gondozóháza, lakóotthon. 

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

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

Időskorúak járadéka 0 

Aktív korúak ellátása 0 

Rendszeres szociális segély 0 

Lakásfenntartási támogatás 19 

Ápolási díj 0 

Temetési segély 0 

Átmeneti segély 0 

Természetbeni ellátás   

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

0 

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

18 

Adósságkezelési szolgáltatás 0 

Energia felhasználási támogatás 0 

Más jogszabályok alapján nyújtott ellátások   

Fogyatékossági támogatás 31 

Rokkantsági járadék nincs adat 

Személygépkocsi átalakítási támogatás nincs adat 

Közlekedési kedvezmény nincs adat 

Személygépkocsi szerzési kedvezmény nincs adat 

Parkolási igazolvány nincs adat 

Forrás: helyi adatgyűjtés 
 
  

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

 
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége csak részben 

megoldott :rámpa és mosdó az oktatási, egészségügyi és szociális intézményekben biztosított. 
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7.3.1. táblázat – Akadálymentesítés 1. 
 

  

 Igen/nem 

 

Lift 
Vakve
zető 
sáv 

Mozgáskorláto
zottak részére 

mosdó 
Rámpa 

Hangos 
tájékozt

atás 

Indukc
iós 

hurok 

Tapinth
ató 

informá
ció 

Jelnyelv
i 

segítség 
Egyéb 

oktatási 
intézmények 

alapfok nem nem igen igen nem nem  nem  nem  nem  

középfok - - - - - - - - - 

felsőfok - - - - - - - - - 

egészségügyi 
intézmények 

fekvőbete
g ellátás  

- - - - - - - - - 

járó beteg 
szakellátás 

- - - - - - - - - 

alapellátás nem  nem  igen igen nem nem  nem  nem  nem  

kulturális, művelődési 
intézmények 

nem  nem  nem  nem nem  nem  nem  nem  nem  

önkormányzati, 
közigazgatási intézmény 

- - - - - - - - - 

igazságszolgáltatási, 
rendőrség, ügyészség 

- - - - - - - - - 

szociális ellátást nyújtó 
intézmények 

nem  nem  igen igen nem  nem  nem  nem  nem  

    
 

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

 
A településen megrendezésre kerülő éves szinte 3-4 kulturális rendezvényeken a helyszín alapján 

biztosított a fogyatékos személyek részvétele, hozzáférési lehetőse is. 

A településünkön kizárólag családi házak találhatók, a község jellemzői alapján nincsenek tömb házak. A 
családi házak akadálymentesítésében a mozgáskorlátozottak egyesülete nyújt segítséget szükség esetén. 
 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége: 

 
Az önkormányzat, oktatás, egészségügy és szociális intézményeken kívül egyéb más munkáltatók nem 
számottevőek a településen (az egyéni vállalkozások jellemzőek a mezőgazdasági területen, mely 
nem érinti ezen foglalkoztatási területet). 

 
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége: 

 
Az alábbi táblából jól látható, hogy sajnos a településen a közlekedésben nem biztosított az 
akadálymentesítés (buszpályaudvarunk és vasútállomásunk nincs). 
 
 

7.3.3. táblázat - Fizikai és infokommunikációs  akadálymentesítettség a közlekedésben 

  Igen/nem 

 Lift 
Vakveze

tő sáv 

Mozgásko
rlátozotta
k részére 

mosdó 

Rámpa 
Hangos 

tájékoztat
ás 

Indukciós 
hurok 

Tapinthat
ó 

informáci
ó 

Jelnyelvi 
segítség 

Egyéb 
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Közterület 
(utca/járd
a, park, 
tér) 

nem nem nem nem nem nem nem nem nem 

Helyi és 
távolsági 
tömegközl
ekedés 

nem nem nem nem nem nem nem nem nem 

Buszpálya
udvar, 
buszvárók 

nem nem nem nem nem nem nem nem nem 

Vasútállo
más                  

Forrás: helyi adatgyűjtés, a vizsgált területen az önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó munkatársától  
és az érdekvédelmi szervezetek vezetőitől 

 
 

e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások :  

 
Az étkezés, házi segítségnyújtás és a támogató szolgálat szolgáltatásait vehetik igénybe a fogyatékos 
személyek. Továbbá a mozgássérültek egyesülete is segíti a helyieket.     

 
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások): 

 
 A fogyatékos személyek részére egészségügyi szűrések (szem, ortopédiai stb. szűrések) folyamatos 
biztosítása a településen ill. a mozgáskorlátozottak egysülete által szervezett rendezvények. 

 

 
 
 

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A fogyatékos személyek információkhoz, 
szolgáltatásokhoz, juttatásokhoz való hozzáférés 

akadályoztatottsága. 
. 

Különféle információs adatbázisok használatára való 
figyelemfelhívás. A Mozgáskorlátozottak helyi 

egyesületének aktivizálása. 
Támogató szolgálat igénybe vétele. 

Akadálymentesítés teljessége a településen. 
 

Pályázati lehetőségek figyelése, benyújtása. 
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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.):  
Az önkormányzati döntések előkészítésébe a nonprofit szervezeteket bevonjuk. A civil szervezetek 
függetlenségét elismerjük és tiszteletben tartjuk. Mára már partneri viszony alakult ki az önkormányzat és a 
civil szervezetek között. 
 
A civil szervezetek tevékenysége nagyon szerteágazó, sokrétű, lefedi a hátrányos helyzetű gyermekek 
oktatásának, tehetségfejlesztésének, rehabilitációjának támogatásától kezdve az időkorúak kulturálódásáig, 
a hagyományőrzésen át a lakosság egészségi állapotának fejlesztéséig, az alapvető közszolgáltatásokhoz 
való hozzáférésig. 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. évben alapította a TISZAGYENDÁÉRT 
Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft-t, mely 100%-ban önkormányzati tulajdonú. A Nonprofit Kft. kiemelt 
célja a társadalom közös szükségleteinek kielégítését szolgálja. Főtevékenysége az egészségügy, oktatás, 
kultúra, egyéb szociális szolgáltatások igazgatása. Célja, hogy elősegítse a településen élők mindennapjait, a 
foglalkoztatási helyzet és a szociális biztonság javuljon az egész lakosság körében. Ennek érdekében segíti a 
település infrastrukturális feltételeinek megteremtését, segíti a munkaerő piaci és társadalmi integrációt. A 
Nonprofit Kft. céljai megvalósítása érdekében együttműködik az önkormányzattal, helyi civil szervezetekkel, 
mint Tiszagyenda Községi Sportegyesület, Tiszagyendai Polgárőrség, Asszonykórus.  
 
A Tiszagyenda Községi Sportkör Tiszagyenda Községben működő, labdarúgással és tömegsporttal foglalkozó 
sportszervezet, amely a labdarúgásban és a tömegsportban sporttevékenységet folytató jogi- és 
természetes személyek tevékenységét összehangoló, munkájukat segítő, a labdarúgást és a tömegsportot 
önkormányzatiság elvén irányító, kiemelkedően közhasznú szervezetként működő társadalmi szervezet, 
melynek célja a labdarúgás és a tömegsport színvonalának emelése, népszerűsítése, a résztvevők számának 
növelése, különösen a hátrányos helyzetű fiatalok és az ifjúság körében.  
 
A tiszagyendai Sárközi Alapítvány magánszemély kezdeményezésére 1992-ben alakult Azóta is 
folyamatosan működik. Megalakulásakor célként a hagyományápolást, a községi iskola tanulóinak 
törvényes formában való segítését, az egészségügyi-szociális szempontból rászorulók támogatását jelölte 
meg, mely célját a mai napig szem előtt tartva hatékonyan működik, szorosan együttműködve az iskolával, 
valamint az önkormányzattal is. 
 
Mindenképpen kiemelendő a bűnmegelőzés terén a Tiszagyendai Polgárőr Egyesület, mely célja a 
tiszagyendai közrend és közbiztonság védelme, a személyi és vagyonvédelem, bűnmegelőzés 
hatékonyságának fokozása, az állampolgárok biztonságának védelme, biztonságérzetük javítása. 
Tiszagyendán ez elöregedő település lévén fokozott hangsúlyt jelent. A Polgárőrség a közrend biztosításán 
túl az önkormányzattal a rendezvények lebonyolításában is hatékonyan közre működik. 

 

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

Egyházi támogatás –Lichtenstienbe való kirándulás a mélyszegénységben élő gyermekeknek-, 
vallásgyakorlás elősegítése, az önkormányzat részéről autóbusz biztosítása. 

 
f) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség: 

Tiszagyenda Község Önkormányzata több társulásnak is tagja, kiemelve a Tiszafüred Kistérség 
Többcélú Társulását, a Kunhegyesi Mikro Térségi Óvodai Társulást, a Tisza-Tavi regionális 
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Hulladékgazdálkodási Társulást. Tiszagyenda Község Önkormányzata a település érdekeit szem előtt 
tartva, maga a közösség szükségletei mind teljesebb és magasabb színvonalú kielégítése végett 
igyekszik minden olyan lehetőséget megragadni, mely segíti és szolgálja a település lakóinak 
mindennapjait. Ezért a település számára hasznos a térségi együttműködés, utat nyitva ez által a 
szolgáltatásokhoz, magasabb színvonalhoz, lehetőségekhez.  
 

 
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége: a térségi 

roma önkormányzat segítségnyújtása ösztöndíj pályázatokhoz. 

 
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége: a településen működő 

Sárköz Alapítvány támogatása a gyermekeknek (pl.:táborok, kirándulások útiköltségének fedezése,  év 
végén a jól teljesítő tanulók kiemelése, jutalmazása), időseknek (pl.: idősek napja, kirándulások, 
asszonykórus) támogatása. 

 
f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában: Tiszagyenda kis település 
lévén nem gazdag vállalkozásokban, de a helyi kis és közép vállalkozók segítik a település fejlődését, 
mindennapjait. A különböző helyi rendezvényeket anyagi és egyéb támogatással segítik, a jótékonysági 
bálok aktív részesei. 
 
 
 

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 településen a helyi esélyegyenlőségi program elkészítése folyamatában bekapcsolódott a Hivatal 
Aljegyzője, az Alpolgármester, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Szociális Szakmai Egység vezetője, 
Támogató Szolgálat,a helyi Általános Iskola tagintézmény igazgatója, Tagóvoda vezetője, a védőnő és a 
Művelődési Ház alkalmazottja, részt vettek  a programkészítő által szervezett fórumokon és ötleteikkel 
támogatták a program megalkotását. 
 

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

A program megalkotásának folyamatát figyelemmel kísérve megerősítést kaptam a problémák 
feltárásában és a megfelelő fejlesztési lehetőségek megvalósításában. 

 
A helyi esélyegyenlőségi program végleges elfogadott változata Tiszagyenda honlapján 
közzétételre kerül ill. az Önkormányzat épületében bárki számára elérhető lesz. 
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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 

A tartósan regisztrált munkanélküli 
férfiaknál nagy a munkanélküliség 
aránya. 
Alacsony iskolai végzettség és 
szakma hiánya. 
Anyagi problémák következtében 
kialakult pszichiátriai problémák. 
Eladósodás. 
 

Munkahely teremtés támogatása. 
 
 
Csatlakozás képzési programokhoz. 
 
Önsegítő csoportok létrehozása. 
 
Együttműködés a szociális intézményekkel. 

Gyermekek 

A hátrányos helyzetű családok 
életmódbeli problémái. 
Szakemberek hiánya az oktatási-
nevelési intézményekbe. 
Nyári szünidő hasznos eltöltésének 
hiánya a hátrányos helyzetű gy. 
Egészséges életmódra nevelés 
hiánya a HHH helyzetű 
gyermekeknél. 
A halmozottan hátrányos 
helyzetből való kilépés lehetősége. 

 

Biztos Kezdet Gyermekház, Szülők 
Akadémiája. 
Rendszeres int. járás és ismeretek bővítése. 
Pályázat, kistérségi együttműködés. 
Nyári programok szervezése. 
 
Klubok létrehozása, szűrővizsgálatok 
szervezése és spotrendezvények. 
Inegrációs program bevezetése. 
 

Nők 

A munkanélküliség okozta 
pszichiátriai problémák. 
Egészséges életmód hiánya a 
hátrányos helyzetű nők esetében. 
Iskolai végzettség és szakma hiánya. 
Családtervezés hiánya a hátrányos 
helyzetű család gyermekei 
esetében. 

 
Önsegítő csoportok, klubok létrehozása. 
Asszonyklub létrehozása. 
 
Csatlakozás képzési programokhoz. 
 
Felvilágosítás szervezése. Baba-mama Klub, 
Szülők Akadémiája. 

Idősek 

Elmagányosodás. 
Rossz eü. és mentális állapot. 
Fizikai munkavégzés képtelensége. 
Alacsony összegű rendszeres 
pénzellátás. 

Segítő csoportok szervezése. 
Idősek klubja és szűrővizsgálatok. 
Szociális segítés megszervezése. 
 
Közfoglalkoztatásba bevonás. 

Fogyatékkal 
élők 

Szolgáltatásokhoz, információkhoz, 
juttatásokhoz  való hozzáférés 
akadályoztatottsága. 
Teljes akadálymentesség hiánya. 

 

Tájékoztatás szélesebb körű kiterjesztése, 
Támogató Szolgálat igénybe vétele. 
Pályázati lehetőségek figyelése, benyújtása. 
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A beavatkozások megvalósítói 

 
 

Célcsoport 
Következtetésben megjelölt  
beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  
aktorok és partnerek  
– kiemelve a felelőst 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

1.Munkára fel! 
 
2.A tudás hatalom. 
 
3.Legyen a lelked is egészséges. 
 
 
4.Hogyan osztod be?! 
 

Önkormányzat, Munkaügyi Központ. 
 
Önkormányzat, Munkaügyi Központ. 
 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 
Művelődési Ház. 
 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 
Önkormányzat. 

Gyermekek 

5.Családi minta. 
6.A Te esélyed is megvan. 
 
 
7. Gyere Te is- legyünk együtt! 
8.Ép testben – ép lélek! 
 
 
 
9.Eséllyel a jövőbe! 
 

Óvoda, Általános Iskola, Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat, Önkormányzat, 
Pedagógiai Intézet. 
 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 
Önkormányzat, Háziorvosi Szolgálat, védőnő, 
Művelődési Ház, sportegyesület, Sárközi 
Alapítvány. 
 
Általános Iskola, Óvoda, Önkormányzat, 
Sárközi Alapítvány. 

Nők 

10. Tegyél magadért! 
11.Amonea Klub. 
 
12.Tanulni jó. 
 
13.Anya vagyok. 
 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 
Önkormányzat, Háziorvosi Szolgálat, 
Művelődési Ház, Gondozási Központ. 
 
Önkormányzat, Munkaügyi Központ, Teleház. 
 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 
Önkormányzat, Védőnői Szolgálat. 
 

Idősek 

14.Életet az éveknek. 
 
15.Élet, erő, egészség. 
 
16.Segítő kezek. 
 
17.Szükség van rád! 

Önkormányzat, Gond. Közp. szociális gondozói.   
 
Gondozási Központ, háziorvos, Klubvezetők. 
 
Gondozási Központ dolgozói, Önkormányzat. 
 
Önkormányzat, Munkaügyi Központ. 

Fogyatékkal 
élők 

18.Juss Hozzá!. 
19.Akadálymentesség Tiszagyendán. 
 

Önkormányzat, Mozgáskorlátozottak helyi 
Egyesülete, Támogató Szolgálat, Nonprofit Kft. 
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Jövőképünk 

 
 
Tiszagyenda település önkormányzatának céljának és feladatának tartja a teljes körű lakosság 
esélyegyenlőségének biztosítása azáltal, hogy a magzati kortól az utolsó útig minden lakos megkapja 
szükséglete szerint a lehetőséget és ellátást.  
 
Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák egyenjogú polgárai a falunak és érdemeik szerinti 
megbecsülésben részesülnek. 
 
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők számára a kiemelkedés lehetősége nyitott legyen. 
 
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek családban történő nevelkedését és esélyegyenlőségének 
biztosítását, szükségleteinek kielégítésével, hátrányaik csökkentésével, tehetségük kibontakozásának 
megsegítését. 
 
Folyamatosan odafigyelünk az idősek szükségleteinek kielégítésére, testi-lelki gondozására, igények 
szerinti megsegítésére.  
 
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén az igényeik szerinti munkakészségeik fejlesztését ill.  
képzésüket. 
 
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők életminőségének javítására, az igények szerinti teljes élet 
megteremtésére. 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

1. 
 

Intézkedés címe: Munkára fel! 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A 180 napnál régebben regisztrált férfiak aránya nagymértében emelkedett 
2012-ben (22,1%-ról 50,3% lett) lsd.: 3.2.3 tábla  

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

 
Rövid: Foglalkoztatási igények ill. helyi és környékbeli vállalkozók kapacitásaik 
felmérése végzettségek szerint. 
Közép: Képzési programokhoz való csatlakozás, szakmai átképzések. Munkaerő 
igényes közfoglalkoztatási programok indítása. 
Hosszú: A tartós munkanélküliek arányának csökkentése a foglalkoztatásba való 
bevonással. 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

 
1. Szükséglet és igényfelmérés. 
2. Partnerek bevonása, kapcsolatfelvétel. 
3. Együttműködései megállapodások, szerződések megkötése. 

 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat. 

Partnerek Munkaügyi központ, helyi és környékbeli vállalkozók. 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2015. április 30. 

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

 
Rövid: kérdőíves felmérés 
 
Közép: Munka– és képzési szerződések (legalább 40 fő- 15 fő) 
 
Hosszú: a tartós munkanélküliek száma legalább 50%-al csökkenjen. 
 
 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

 
Az érintettek inaktív magatartása. 
Pénzügyi és humán erőforrás hiánya. 
 

Szükséges erőforrások Pénzügyi és humán erőforrás.                         50 m Ft. 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 
2. 
 

Intézkedés címe: A tudás hatalom. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A nyilvántartott álláskeresők több mint 50%-a csak 8 általános iskolai vagy 
alacsonyabb végzettségű (lsd.: 3.2.6 tábla) 

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

 
Rövid: szakmai képzések ill. átképzések lehetőségeinek felmérése  
Közép: A képzésbe az integrált csoportok bevonása, képzések megvalósítása. 
Hosszú: az általános iskolai végzettségű nyilvántartott álláskeresők arányának 
csökkentése a képzések elvégzésével. 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

 
1. Kapcsolatfelvétel a Munkaügyi Központtal. 
2. Együttműködései megállapodások megkötése. 
 

 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat, Munkaügyi Központ. 

Partnerek Művelődési Ház, Családsegítő Szolgálat. 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2015. április 30. 

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

 
Rövid: pályázatok benyújtása. 
 
Közép: Felnőtt képzési szerződések megkötése, oktatás megvalósítása (legalább 
20 fő részvétele) 
 
Hosszú: a képzésben résztvevők legalább 50%-ának lehetősége lesz 
munkaviszonyt létesíteni . 
 
 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

 
Az érintettek érdektelensége. Képzések indításának hiánya.  
Pályázatok hiánya. 
 

Szükséges erőforrások Pénzügyi és humán erőforrás.   6 m Ft. 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 
3.  
 

Intézkedés címe: Legyen a lelked is egészséges. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Anyagi problémák következtében kialakult pszichiátriai problémák. 

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

 
Rövid: A problémák mértékének felmérése. 
Közép: A feltárt problémák megoldása önsegítő csoportok létrehozásával, 
szükség esetén pszichológus bevonásával. 
Hosszú: A lelki egészség védelmének fontosságágának erősítése megfogalmazott 
célokkal, előre mutatással. Szükség esetén pszichológiai és szenvedély betegek 
közösségi ellátása. 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

 
1. Felmérés egyéni elbeszélgetéssel. 
2. Önsegítő csoportok létrehozása. 
3. Szakemberek bevonása, pszichológiai és szenvedély betegek közösségi 

ellátása. 
 

 

Résztvevők és 
felelős 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Önkormányzat. 

Partnerek Művelődési Ház, Gondozási Központ, Háziorvos. 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2015. április 30. 

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

 
Rövid: Felmérés beszélgetéssel. 
 
Közép: Önsegítő csoport létrehozása legalább 8-10 fő részvételével 
 
Hosszú: A problémák megoldásával, esetleges anyagi problémák kezelésével a 
pszichiátriai problémák csökkenése, esetleges szakemberek általi kezeléssel való 
megoldása. 
 
 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

 
Az érintettek nyitottsága a problémák felismerésére, megoldására.  
Pályázatok hiánya. 
 

Szükséges erőforrások Humán és pénzügyi erőforrás.      4.5 mFt. 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

4. 
 
 

Intézkedés címe: Hogyan osztod be?! 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A jövedelem nem megfelelő beosztása vagy hiánya miatt bekövetkezett 
eladósodás. 

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

 
Rövid: Az érintett családok felkutatása, alapellátásba való bevonása. 
Közép: A jövedelem megfelelő beosztása személyes tanácsok által ill. további 
jövedelemszerzésre irányuló lehetőségek megvilágítása. 
Hosszú: Az eladósodás csökkentése a megfelelő segítséggel. 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

 
1. Kapcsolatfelvétel az érintett családokkal. 
2. Személyes megbeszélések a problémák kezelésére. 
3. Munkalehetőségek, esetleges képzésekben való részvétel. 
 

 

Résztvevők és 
felelős 

Családsegítő-  Gyermekjóléti Szolgálat.  

Partnerek Önkormányzat. 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2015. április 30. 

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

 
Rövid: felmérés személyes beszélgetéssel. 
 
Közép: Felvilágosítás, tanácsok következtében a családok legalább 50%-ának való 
segítés a problémák kezelésében. 
 
Hosszú: Az eladósodott családok segítséggel való kilépése az adott helyzetből. 
 
 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

 
Az érintettek nyitottsága a megoldás érdekében.  
Humán erőforrás hiánya. 
 

Szükséges erőforrások Humán erőforrás.   2.4 mFt. 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

5.  
 

Intézkedés címe: Családi minta. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A hátrányos helyzetű családok életmódbeli problémái: étkezési kultúra hiánya, 
higiéniai hiányosságok. 

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

 
Rövid: a gyermekek rendszeres nevelési-oktatási intézménybe való járása. 
Közép: Felvilágosító előadások szervezése, a szülők ismereteinek bővítése. 
Hosszú: Pályázat útján Biztos Kezdet gyermekház program indítása. 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

 
1. Kapcsolaterősítése a Gyermekjóléti Szolgálattal és a jelzőrendszer 
tagjaival. 
2. Szülők Klubjában előadások tartása. 
3. Pályázat írása a Biztos Kezdet programhoz.  
 

 

Résztvevők és 
felelős 

Óvoda, Iskola, Családsegítő Szolgálat. 

Partnerek Önkormányzat, Gyermekjóléti Szolgálat, Védőnő,  Háziorvosi Szolgálat. 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2015. április 30. 

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

 
Rövid: Szülők klubja működik 8-10 fővel. 
 
Közép: 20%-al csökken az iskolai hiányzások száma. 
 
Hosszú: Biztos Kezdet Gyermekház megvalósítása. 
 
 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

 
Humán erőforrás elégtelensége. Szülői érdektelenség. 
Pályázati lehetőségek hiánya. 
 

Szükséges erőforrások Pénzügyi és humán erőforrás.   20 m Ft/2 év. 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

6. 
 

Intézkedés címe: A Te esélyed is megvan. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Szakemberek hiánya az oktatási-nevelési intézményekbe. 

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

 
Rövid: Kapcsolatfelvétel az érintettekkel együttműködés céljából. 
Közép: Pályázat figyelése, készítése. 
Hosszú: Helyben kapjon meg minden fejlesztési lehetőséget az erre rászoruló 
gyermek. 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

 
1. Közös megbeszélés. 
2. Pályázat keresése, megírása. 
3. Szakemberek alkalmazása. 

 

Résztvevők és 
felelős 

Óvoda, Iskola vezetők. 

Partnerek Önkormányzat, Pedagógiai Intézet, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2015. április 30. 

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

 
Rövid: közös fórum lebonyolítása dokumentált feladatvállalással. 
 
Közép: 2 db beadott pályázat. 
 
Hosszú: Pszichológus, logopédus, gyógypedagógus, gyógytornász, szabadidő 
szervező alkalmazása pályázat útján.  
 
 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

 
Nincs kiírt pályázat, vagy nem nyer a beadott pályázat. 
 

Szükséges erőforrások Pénzügyi, technikai, és humán erőforrás.          20 mFt. 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 
7. 
 

Intézkedés címe: Gyere Te is- legyünk együtt! 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A nyári szabadidő hasznos eltöltés lehetőségének hiánya a hátrányos helyzetű 
kiskorú gyermekek esetében. 

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

 
Rövid: a szabadidő hasznos eltöltése szervezett keretek között. 
Közép: Közösségi normák kialakítása, készségek, képességek fejlesztése. 
Hosszú: Hagyományápolás, kultúránk megismerése. 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

 
1. Kistérségi sportrendezvények. 
2. Nyári tábor. 
3. Néptánc oktatás, színjátszó szakkör. 
4. Színházlátogatás, családi nap. 

 

Résztvevők és 
felelős 

Gyermekjóléti Szolgálat, Önkormányzat, iskola, óvoda. 

Partnerek Művelődési Ház, Sportegyesület, Sárközi Alapítvány.  

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2015. április 30. 

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

 
Rövid: minden évben legalább egy nyári tábor a hátrányos helyzetű 
gyermekeknek. 
 
Közép: 4-5 kulturális program szervezése. 
 
Hosszú: a nyári szünidő hasznos eltöltésével csökken a gyermek balesetek, 
gyermekbűnözés száma. 
 
 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

 
Érdeklődés hiánya a programok iránt. 
Humán és pénzügyi forrás hiánya. 
 

Szükséges erőforrások Pénzügyi és humán erőforrás.          2.5 mFt. 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 
8. 
 

Intézkedés címe: Ép testben –ép lélek. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Egészséges életmódra nevelés hiánya a halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekeknél. 

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

 
Rövid: Figyelemfelhívás az egészséges életmód fontosságára. 
Közép: Szűrővizsgálatok szervezése helyben (ortopédiai, szemészeti stb.) . 
              Életmód Klub létrehozása. 
Hosszú: Egészségesebb gyermekkor a célcsoport esetében. 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

 
1. Felvilágosító előadások. 
2. Aktív, kreatív közösségi foglalkozások. 
3. Szűrővizsgálatok szervezése. 
4. Sport rendezvények . 
 

Résztvevők és 
felelős 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. 

Partnerek Önkormányzat, védőnő, háziorvos, szakorvosok, sportegyesület. 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. december 31. 

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

 
Rövid: Kialakulnak az alapvető higiéniai normák, a helyes napirend, életrend 
betartása szokássá válik. 
 
Közép: Szokássá válik az egészséges táplálkozás ill. a testi-lelki egészség védelme.  
 
Hosszú: Kialakul az egészséges életmód iránti igény a résztvevők legalább 50%-
nál. Tudatosul, hogy az egészség érték, tenni kell érte. 
 
 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

 
A felnőttek érdektelensége a jövő nemzedék egészsége iránt. 
Pénzügyi és humán erőforrás hiánya. 
 

Szükséges erőforrások Pénzügyi és humán erőforrás.       500 eFt. 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

9. 
 

Intézkedés címe: Eséllyel a jövőbe! 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek kiemelkedéseinek hiánya. 

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

 
Rövid: helyi mérések, a mérési eredmények alapján feladat terv kidolgozása. 
Közép: Pályázatok írása, ezzel a lemaradók esélyegyenlőségének biztosítása. 
Hosszú: Integrációs program bevezetése. 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

 
1. Helyi mérések. 
2. Pályázat figyelés, írás. 
3. Új módszertani technikák bevezetése. 

        4.   Fejlesztő foglalkozások.  

Résztvevők és 
felelős 

Általános Iskola, Óvoda, Önkormányzat. 

Partnerek Sárközi Alapítvány, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2015. április 30. 

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

 
Rövid: A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek bevonása a programba. 
 
Közép: A nyertes pályázat útján sikeresen megvalósul az integrációs program. 
 
Hosszú: A gyermekek sikeresebben teljesítik a tankötelezettséget, jelentősen 
csökken a hiányzások száma ( 50%-al) a célcsoportnál. 
 
 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

 
Nincs pályázati kiírás vagy nem nyer a pályázat. 
 

Szükséges erőforrások Pénzügyi, technikai és humán erőforrás.          7 m Ft.  
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

10. 
 

Intézkedés címe: Tegyél magadért! 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A munkanélküliség okozta pszichiátriai problémák. 

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

 
Rövid: A problémák felmérése. 
Közép: Motiválás segítségkérésre, önsegítő csoportok létrehozásával, folyamatos 
működésének biztosítása. 
Hosszú: Közösségi részvétel önsegítés céljából. 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

 
1. Felmérés interjúk készítésével egyénileg. 
2. Egyéni elbeszélgetéssel motiválás a terápiára. Önsegítő csoportok 
megalakulása, működése.  
3. Pályázati lehetőségek felkutatása, támogatása a közösség támogatására.  

 

Résztvevők és 
felelős 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Önkormányzat. 

Partnerek 
Gondozási Központ, Művelődési Ház, Háziorvos, Sárközi Alapítvány, Nonprofit 
Kft. 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2015. április 30. 

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

 
Rövid:Igényfelmérés elkészítése, dokumentált összefoglaló. 
 
Közép: Egyéni elbeszélgetéssel való motiválás terápiás részvételre (5 fő). 
 
Hosszú: Önsegítő csoport, klub létrejötte és működtetése 10 fő részvételével. 
( anyagi támogatás megszerzésével) 
 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

 
Az érintett partnerek és résztvevők érdektelensége, motiválatlansága.  
Pályázatok, anyagi támogatás hiánya. 
 

Szükséges erőforrások Humán és pénzügyi erőforrás.     2 mFt/év 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

11. 
 

Intézkedés címe: AMOENA KLUB. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Egészséges életmód hiánya a hátrányos helyzetű nők esetében. 

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

 
Rövid: Figyelemfelhívás az egészséges életmódra, veszélyekre, szűrések 
jelentősségeire. 
Közép: Asszonyklub létrehozása életmód tanácsadással, közös mozgás és 
ismeretbővítés céljából. 
Hosszú: Települési egészségterv készítése. 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

 
1. Séta a mellrák ellen program. 
2. Asszonyklub működése. 
3. Közösségi egészségterv elkészítése. 

 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat, Háziorvosi Szolgálat, Művelődési Ház. 

Partnerek Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2015. április 30. 

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

 
Rövid: Minden évben megrendezésre kerül a séta a mellrák ellen program. 
 
Közép: Asszonyklub működik a Művelődési Házban 10 fő részvételével. 
 
Hosszú: Elkészül a Községi Egészségterv. 
 
 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

 
Érdeklődés hiánya. 
Pénzügyi és humán erőforrás hiánya. 
 

Szükséges erőforrások Pénzügyi, humán és technikai erőforrás.   1.6 mFt/ év. 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

12. 
 

Intézkedés címe: Tanulni jó! 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A munkanélküli nők 70-80%-a aluliskolázott. csak 8 általános iskolai vagy 
alacsonyabb végzettségű (lsd.: 5.1.4 tábla) 

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

 
Rövid: Igény és lehetőségek felmérése a települési intézményvezetők, 
önkormányzati képviselők fórumán. 
Közép: Szakmaszerzésre irányuló képzések szervezése, megvalósítása. 
Hosszú: A munkanélküli nők alacsony iskolai végzettség arányának növelése a 
képzések elvégzésével. 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

 
1. Fórum a polgármesteri Hivatalban.  
2. Kapcsolatfelvétel a Munkaügyi Központtal, szakmai képzések beindítása. 
3. Együttműködései megállapodások megkötése. 
 

 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat, Munkaügyi Központ. 

Partnerek Teleház, Művelődési Ház, Családsegítő Szolgálat. 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2015. április 30. 

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

 
Rövid: Főrum lebonyolítása 20 fő részvételével. 
 
Közép: 2 szakmai képzés indítása. 
 
Hosszú: 25-30%-al csökken a 8 általánost végzett munkanélküli nők aránya. 
 
 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

 
Az érintettek érdektelensége. Képzések indításának hiánya.  
Pályázatok hiánya. 
 

Szükséges erőforrások Pénzügyi és humán erőforrás. 10 m Ft. 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

13. 
 
 

Intézkedés címe: Anya vagyok. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Családtervezés hiánya a hátrányos helyzetű család gyermekei esetében.  

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

 
Rövid: Igényfelmérés. A háztartási ismertek tanítása, felvilágosítás az anyagi 
lehetőségek kezelésére. 
Közép: Baba-mama Klub működtetése, a gyermeknevelés örömének és 
felelősségének fontosságára való felhívás. 
Hosszú: Szülők Akadémiája megszervezése, melynek célja a szülők 
felelősségeinek, ismereteinek megszerzése. 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

 
1. Háztartási ismeretek megszervezése. 
2. A Baba-mama Klub program szervezése. 
3. Szülők Akadémiája működése. 

 

Résztvevők és 
felelős 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Önkormányzat, Védőnői Szolgálat. 

Partnerek Óvoda, Iskola, Művelődési Ház. 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2015. április 30. 

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

 
Rövid: Évente 12 háztartási ismeretek előadás. 
 
Közép: Baba-mama Klub működése a Művelődési Házban évente 12 
foglalkozással. 
 
Hosszú: Szülők Akadémiájának megszervezése az óvodában, iskolában évente 6-
6 alkalommal. 
 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

 
Érdeklődés hiánya. Klubvezetők hiánya. 
Anyagi erőforrás hiánya. 
 

Szükséges erőforrások Humán és pénzügyi erőforrás.  3mFt/ év. 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 
14. 
 

Intézkedés címe: Életet az éveknek. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Időskorú támasz nélkül maradás, elmagányosodás (a 60 éven felülieknek 73%-a 
egyedül élő)  

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

 
Rövid: Helyzetfelmérés, igények számba vétele. 
Közép: Önkéntesek összefogása, a mentálhigiénés támogatás érdekében. 
Hosszú: Az időskorúak 24 órás felügyeletének biztosítása saját 
lakókörnyezetében. 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

 
1. Interjú az idősekkel. 
2. Önkéntes csoport létrehozása: közmunkások és önkéntesek bevonása az 

idősgondozásba. 
3. 24 órás házi gondozás folyamatos működtetése . 

 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat, Nonprofit, Gondozási Központ vezetői. 

Partnerek Szociális gondozók, önkéntes személyek, családgondozók. 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. december 31. 

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

 
Rövid: helyzetfelmérés kérdőíven. 
 
Közép: önkéntes csoport alakulása 12 fővel. 
 
Hosszú: Tiszagyendán minden idős igénylő 24 órás ellátása biztosítva lesz a saját 
lakókörnyezetében. 
 
 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

 
Bizalmatlanság vagy érdeklődés hiánya. 
Pénzügyi és humán erőforrás hiánya. 
 

Szükséges erőforrások Pénzügyi és humán erőforrás. Önkéntesek szakmai és tudás ismeretek. 12mFt. 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

15. 
 

Intézkedés címe: ÉLET , ERŐ , EGÉSZSÉG. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A településen élő nyugdíjban részesülő idősek száma folyamatos csökkentő 
tendenciát mutat. (lsd.: 6.1.1. számú tábla)  
Rossz egészségi és mentális állapot jellemző az idős korosztályra (55 év felett).  

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

 
Rövid: Az idősek egészségi állapotának felmérése, igényfelmérés az 55 év 
felettiek foglalkoztatására. 
Közép: Szűrővizsgálattal prevenció. Klubokban, közösségekben való részvétel 
prevenció és rehabilitáció. 
Hosszú: 24 órás felügyelttel a biztonság érzet fokozása. 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

 
1. Szükséglet és igényfelmérés. 
2. Szűrővizsgálatok szervezése a célcsoportoknak. 
3. Idősek klubjának és a 24 órás házi gondozás igénybe vétele. 
 

Résztvevők és 
felelős 

Gondozási Központ, Háziorvosi Szolgálat. 

Partnerek Önkormányzat, Művelődési Központ vezető, Klubvezető, szociális gondozók. 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2015. április 30. 

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

 
Rövid: Feltárul az idősek valós egészségi és mentális állapota, igényeiket 
megismerjük az interjúk után. 
 
Közép: Szűréseken való részvétel az érintettek 60%-ában. 
Az Idősek Klubjában vészt vesz átlagban 18 fő. 
 
Hosszú: 24 órás házi gondozást kér a célcsoport 80%-a.  

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

 
Az érintettek bizalmatlansága, motiválatlansága. 
Pénzügyi erőforrás hiánya. A felelősök túlterheltsége. 
 

Szükséges erőforrások Pénzügyi és humán erőforrás.  4 mFt. 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 
16. 
 

Intézkedés címe: Segítő Kezek. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Fizikai munkavégzés képtelensége az idős lakosság körében. (a 65 év felettiek 
száma a településen 185 fő, amely a lakosság 25%-a. lsd.:2.számú tábla) 

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

 
Rövid: Szükséglet felmérés, segítségigény helyszíni látogatással. 
Közép: A közfoglalkoztatási programok részévé téve, beosztás az igénylőkhöz, 
igény szerinti felkészítése a munkafolyamatokra. 
Hosszú: Segítő munkacsoport működtetése. 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

 
1. Szükséglet és igényfelmérés. 
2. Közmunkások segítő csoportjának kialakítása, felkészítése.  
3. A csoport rendszeres működtetése önkéntes segítők bevonásával. 

 

Résztvevők és 
felelős 

Gondozási Központ dolgozói, Önkormányzat. 

Partnerek Munkaügyi központ, Sárközi Alapítvány. 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. december 31. 

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

 
Rövid: A célcsoport felmérése, dokumentálása, igény és szükséglet feltárása. 
 
Közép: Együttműködési megállapodások megkötése. 
 
Hosszú: legalább 15 fő  az idősek megsegítésén dolgozik. 
 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

 
Az emberi kapcsolatok nem megfelelő kezelése, bizalmatlanság. 
Pályázatok hiánya. 
 

Szükséges erőforrások Pénzügyi és humán erőforrás.  10m Ft. 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

17. 
 

Intézkedés címe: Szükség van rád! 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

5 évvel a nyugdíj előtt álló rendszeres szociális segélyben részsülők (3.3.3. tábla) 
vagy egyéb rehabilitációs járadékban részesülők ellátásának alacsony összege. 

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

 
Rövid: Igényfelmérés, elavult szakmák esetén átképzés biztosítása. 
Közép: A célcsoport részére munkalehetőség biztosítása, közfoglalkoztatásba 
történő bevonással. 
Hosszú: Nyugdíjig megélhetést biztosító jövedelem megszerzésének biztosítása.  
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

 
1. Igényfelmérés, motivációs képzés biztosítása. 
2. Pályázat írása, együttműködési megállapodások megkötése, 
közfoglalkozatási szerződések megkötése. 
3. A közfoglalkoztatás folyamatos biztosítása.  

 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat. 

Partnerek Munkaügyi Központ. 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. december 31. 

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

 
Rövid: igényfelmérés után átképzés biztosítása igény szerint 2-3 fő részére. 
 
Közép: Az érintett célcsoport legalább 50%-ának közfoglalkoztatásba történő 
bevonása. 
 
Hosszú: A részvevők nyugdíj előtti megélhetését biztosítva legyen. 
 
 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

 
Az érintettek inaktív magatartása, képzési programoktól való félelem. 
Pályázat hiánya. 
 

Szükséges erőforrások Pénzügyi és humán erőforrás.   10mFt/2 év. 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 
18. 
 
 

Intézkedés címe: Juss hozzá! 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A fogyatékos személyek információk, szolgáltatások és juttatásokhoz való 
hozzáférésének akadályoztatottsága.  

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

 
Rövid: Igények felmérése. Információs adatbázisokra való figyelem felhívás, 
pályázati lehetőségek nyomon követése. 
Közép: Támogatós Szolgálat segítség nyújtás formáinak megismerése, a segítség 
igénylése. Pályázatok beadása. 
Hosszú: A fogyatékosok esélyegyenlőségének biztosítása a településen. 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

 
1. Igényfelmérés. Figyelemfelhívás, pályázatfigyelés. 
2. Támogatós Szolgálat szolgáltatásainak igénybevétele. 
3. Pályázatok írása . 

 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat, Támogató Szolgálat munkatársai. 

Partnerek Mozgáskorlátozottak helyi egyesületének képviselői, civil szervezetek. 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. december 31. 

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

 
Rövid: információs adatbázisok használata. 
 
Közép: A Támogató Szolgálatot igénylők számának növekedése legalább 5 fővel. 
              Nyertes pályázatok . 
 
Hosszú: Tiszagyendán minden fogyatékos esélyegyenlősége biztosított. 
 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

 
A fogyatékos személyek bizalmatlansága vagy érdeklődés hiánya. 
Nincs kiírt pályázat vagy nem nyer. 
 

Szükséges erőforrások Pénzügyi és humán erőforrás.   1mFt. 

 
 
 
 
 



 98 

Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 
19. 
 
 

Intézkedés címe: Akadálymentesség Tiszagyendán. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A szükségleteknek megfelelő akadálymentesítés minden közintézményben.    
(rámpa , mozgáskorlátozott mosdó)  

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

 
Rövid: Az épületek akadálymentességének felmérése. 
Közép: Rámpák és mozgáskorlátozott mosdók biztosítása pályázatok útján. 
Hosszú: Esélyegyenlőség biztosítása a fogyatékkal élő szolgáltatásokhoz való 
hozzáférésével. 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

 
1. Pénzügyi erőforrások felmérése. 
2. Pályázatírás, tervezés. 
3. Megvalósítás pályázat útján. 

 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat. 

Partnerek Mozgáskorlátozott Egyesülethelyi képviselői, Nonprofit Kft. 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2015. április 30. 

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

 
Rövid: az épületek akadálymentességének felmérése. 
 
Közép: Pályázatírással a szükséges pénzügyi forrás megteremtése. Tervezés. 
 
Hosszú: 2 rámpa, 2 mozgáskorlátozott mosdó. 
 
 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

 
Pénzügyi erőforrás hiánya. 
 

Szükséges erőforrások Pénzügyi erőforrás.   10 mFt.  
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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 Munkára fel! Magas a 
munkanélküli- 
ség. 

A tartósan 
regisztrált 
férfiak aránya 
növekedett. 

A tartósan 
regisztrált 
férfiak 
arányának 
csökkentése 
foglalkoztatásba 
és képzésbe 
bevonással. 

 

 

A települési 

Gazdasági 
Program. 

 

 

Pályázat, 
felnőttképzés, 
Foglalkoztatás. 

 

 
 
Önkormányzat 

 

 
 
2015.04.30. 

 

50%-al csökken 
a munkanélküli 
férfiak aránya: 
40 fő közfog-
lalkoztatásba 
bevonásával és 
15fő képzésével. 

 

1 fő 
koordinátor 
 
50 m Ft. 

 

40fő foglalkoz-
tatása egész 
évben, ill. 
képzés egész 

évben. 

2  

A tudás Hatalom 

 

 

A nyilvántartott 
álláskeresők 
50%-a alacsony  

iskolai 
végzettségű  

Az általános 
iskolai 
végzettségű 
nyilvántartott 
álláskeresők 
50%-al 
csökkentése 
képzéssel.  

 

 

A települési 

Gazdasági 
Program. 

 

 
Szakmai 
képzések, 
átképzések 
megvalósítása 

 

 
 
Önkormányzat 
Munkaügyi 
Központ 

 

 
 
2015.04.30. 

 

20 fő részvétele 
szakmai 
képzésben, 
átképzésben 

 

1 fő 
koordinátor 
 
6 m Ft. 

 

A képzést 
követően 10 fő 
alkalmazása 1 
évig. 

3 Legyen a lelked 
is egészséges. 

Anyagi 
problémák  
következtében 
kialakult  pszic- 
hiátriai 
problémák 

A problémák 
megoldása az 
Önsegítő 
Csoport ill. 
szakemberek 
segítségével. 

 

   
         - 

 

Önsegítő 
Csoport 
létrehozása. 

Családsegítő- 
Gyermekjóléti 
Szolgálat, 
Önkormányzat 

 

 
2015.04.30. 

Önsegítő 
Csoport 
működése 8-10 
fő részvételével. 

 

1 
mentálhigiénés 
asszisztens, 
foglalkoztató 
1 pszichológus 
ill. pszichiáter 
eszközök kreatív 
foglalkozásokho
z,  4.5  m Ft. 

A problémák 
hosszú távú 
kezelése az 
Önsegítő 
Csoport 
folyamatos 
működésével  

4 Hogyan osztod 
be?! 

A jövedelem 
nem megfelelő 
beosztása vagy 
hiánya miatti 
eladósodás 

A jövedelem 
megfelelő 
beosztása, 
jövedelemszerzé
sre irányuló 

 

 
         - 

 

Személyes 
tanácsok, 
megbeszélések. 

 

Családsegítő- 
Gyermekjóléti 
Szolgálat. 

 

 
2015.04.30. 

 

Az eladósodott 
családok 50%-
ának segítséggel 
való kilépése az 

 

1 szociális 
munkás, 
tanácsadó 
 

A felvilágosítás,  
személyes 
tanácsadás 
folyamatos 
működtetése. 
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tevékenység  
 

adott 
helyzetből. 

2.4 m Ft. 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

5 Családi minta. A hátrányos 
helyzetű családok 
életmódbeli 
problémái. 

Biztos Kezdet 
Gyermekház 
program 
pályázattal 
történő 
megvalósítása. 

A települési 

Költségvetési 
koncepció. 

Pályázat, 

 Szülők Klubja  

Biztos Kezdet 
Gyermekház 
megvalósítása 

Óvoda, Általános 
Iskola, 
Családsegítő 
Szolgálat. 

 

 
2015.04.30. 

Szülők Klubja 
működik 8-10 
fővel. 

Biztos Kezdet 
Gyermekház 
működése.  

1 szervező, 1 
gondozó-segítő, 

1 óvodapeda-
gógus, 1 
szociális munkás 
 
20 m Ft/ 2 év. 

Szülők Klubja 
működik 1 évig, 
Biztos Kezdet 
Gyermekház 
folyamatos 
működése 3 évig. 

6 A Te esélyed is 
megvan. 

Szakemberek 
hiánya az oktatási-
nevelési 
intézményekben. 

Helyben kapjon 
meg a rászoruló  
gyermek 
minden 
fejlesztést. 

A települési 

Költségvetési 
koncepció. 

Pályázatok írása.  

Szakemberek 
alkalmazása. 

 

Óvoda, 
Általános Iskola 
vezetői. 

 

 
2015.04.30. 

Nyertes pályázat,  

1 pszichológus, 1 
logopédus, 1 
gyógypedagógus, 
1 gyógytornász, 1 
szabadidő 
szervező 
alkalmazása. 

1 pszichológus, 1 
logopédus, 1 
gyógypedagógus, 
1 gyógytornász, 1 
szabadidő 
szervező 

20 m Ft 

A szakemberek 
folyamatos 
alkalmazása 
legalább 1 évig. 

7 Gyere Te is –
legyünk együtt. 

Nyári szünidő 
hasznos eltölté-
sének hiánya a 
hátrányos 
helyzetű kiskorú 
gyermekek 
esetében. 

A nyári szünidő 
hasznos 
eltöltésével 
csökkenek a 
gyermek 
balesetek, 
gyermekbűnözés. 

 

 
          - 

Kistérségi sport 
rendezvények, 
nyári táborok, 
néptánc oktatás, 
színjátszó szakkör, 
színházlátogatás, 
családi nap.  

  

Gyermekjóléti 
Szolgálat, 
óvoda, iskola, 
Önkormányzat. 

 

 
2015.04.30. 

 

Minden évben 1 
nyári tábor, 4-5 
kulturális program 
szervezése. 

 

2 szervező, 
lebonyolító, 1 
szociális munkás 
1 néptánc 
oktató 
2.5 m Ft. 

 

A programok 
folyamatos 
biztosítása 
legalább 3 évig. 

8 Ép testben –ép 
lélek 

Egészséges 
életmódra nevelés 
hiánya a HHH 
gyermekeknél. 

Egészségesebb 
gyermekkor a 
célcsoport 
esetében. 

           

           - 

Felvilágosító 
előadások, 
közösségi 
foglalkozások, 
szűrővizsgálatok,  
sport 
rendezvények. 

 
Családsegítő- 
Gyermekjóléti 
Szolgálat. 
 
 

 

 
2014.12.31. 

Kialakul az 
egészséges 
életmód iránti 
igény a résztvevők 
50%-ánál. 

 

1 szervező 
 
500e Ft. 

 

A programok 
folyamatos 
biztosítása 
legalább 1 évig. 

9 Eséllyel a jövőbe! A halmozottan 
hátrányos 
helyzetű 
gyermekek 
kiemelkedésének 
hiánya  

Integrációs 
program 
bevezetése. 

A települési 

Költségvetési 
koncepció. 

Helyi mérések, 
pályázat,  

új módszertani 
technikák 
bevezetése, 
fejlesztő 
foglalkozások. 

 

Általános Iskola, 
Óvoda, 
Önkormányzat. 

 

 
2015.04.30. 

Az integrációs 
program 
bevezetésével  
sikeresebben 
teljesítik a 
tankötelezettséget 
és jelentősen 
csökken a  
hiányzások száma 
50%-al a 
célcsoportnál. 

1 fejlesztő 
pedagógus, 1 
gyógypedagógus, 
6 pedagógus, 1 
pedagógiai 
asszisztens, 1 
adminisztrátor 

 
7 m Ft/év. 

Az integrációs 
program 
pályázat útján 
legalább 1 évig 
biztosított. 



 101 

III. A nők esélyegyenlősége 

10 Tegyél magadért! A munkanélküliség 
okozta 
pszichiátriai 
tünetek. 

Közösségi 
részvétel 
önsegítés céljából. 

 

         - 
Interjúk, egyéni 
beszélgetése, 
pályázatok 

Családsegítő- 
Gyermekjóléti 
Szolgálat, 
Önkormányzat. 

 

2015.04.30. 
5 fő egyéni 
elbeszélgetés, 10 
fős önsegítő 
csoport. 

1 Klubvezető 

2 mFt/év 
Fenntarthatósága 
az igények 
figyelembe vétele 
alapján valósul 
meg. 

11 AMOENA Klub. Egészséges 
életmódra nevelés 
hiánya a hátrá-
nyos helyzetű nők 
esetében. 

Figyelemfelhívás, 
Asszonyklub, 
Települési 
egészségterv 
elkészítése. 

 

 
          - 

Séta a mellrák 
ellen, Asszony-
klub, Közösségi 
egészség terv 

Önkormányzat, 
Háziorvosi 
Szolgálat, 
Művelődési Ház. 

 

 
2015.04.30. 

Asszonyklub 
működése 10 fő 
részvételével. 

1 Klubvezető, 
szükséges 
eszközök 

1.6 mFt/év 

Fenntarthatósága 
az igények 
figyelembe vétele 
alapján valósul 
meg. 

12 Tanulni Jó. Iskola végzettség 
és szakma hiánya 
a munkanélküli 
nők körében (70-
80%) 

Igény és lehetőség 
felmérése, Képzés 
következtében az 
arány csökkenése 

A települési 

Költségvetési 
koncepció. 

Fórum szervezése, 
képzési 
programok 
indítása 

 

Önkormányzat, 
Munkaügyi 
Központ 

 

 
2015.04.30. 

Fórum 20 fő 
részvételével, 2 
szakmai képzés. 

1 fő koordinátor 
 

10 m Ft. 

A képzés 
időtartama max. 1 
év. 

13 Anya vagyok. Családtervezés 
hiány a HH család 
gyermekeinél 

Felvilágosítás, 
felelősség 
fontosságára való 
fogylemfelhívás, 
ismeretek 
megszerzése. 

A települési 

Költségvetési 
koncepció. 

Háztartási isme-
retek előadás, 
Baba-mama Klub, 
Szülők Akadémiája 

Családsegítő- 
Gyermekjóléti 
Szolgálat, 
Önkormányzat, 
Védőnői Szolgálat. 

 

 
2015.04.30. 

Évi 12 háztartási 
Ismeretek előa-
dás, évi 12 alk. 
Baba-mama Klub 
foglalkozás, évi 6 
alkalommal Szülők 
Akadémiája. 

1 Klubvezető, 1 
önkéntes , tárgyi 
eszközök 

 
3 mFt/év 

 

Folyamatos 
fenntartás 
biztosítása igény 

szerint. 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

14 Életet az éveknek.  Időskori támasz 
nélküli maradás, 
elmagányosodás. 

Az idős korúak 24 
órás felügyeleté-
nek biztosítása 
saját lakókörnye-
zetében. 

 

 
         - 

Interjú idősekkel, 
önkéntes csoport 
létrehozása, 24 
órás házi gon-
dozás folyamatos 
működtetése.  

Önkormányzat, 
Nonprofit Kft., 
Gondozási 
Központ vezetői. 

 

 
2015.04.30. 

Minden idős 
igénylő 24 órás 
ellátása biztosítva 
lesz saját 
lakókörnyezetébe
n.  

 

1 szervező, 5 
gondozó, 5 fő 
önkéntes 
12 m Ft. 

Fenntarthatósága 
az igények 
figyelembe vétele 
alapján valósul 
meg. 

15 ÉLET, ERŐ, 
EGÉSZSÉG. 

Nyugdíjellátásban 
részesülő idősek 
száma 
folyamatosan 
csökkenő 
tendenciát mutat.  
Rossz eü. és 
mentális állapot. 

Szűrővizsgálatok-
kal prevenció, 
klubokban, 
közösségekben 
való részvétellel 
prevenció és re-
habilitáció, 24 
órás felügyelettel 
a biztonságérzet 
fokozása. 

 

 

 

          - 

Szükséglet és 
igényfelmérés, 
szűrővizsgálatok, 
24 órás házi 
gondozás 
folyamatos 
működtetése. 

 

Gondozási 
Központ, 
Háziorvosi 

Szolgálat. 

 

 
2015.04.30. 

Szűréseken az 
érintettek 60%-a 
vesz részt, Idősek 
Klubja 18 fővel 
működik, 24 órás 
házi gondozást kér 
a célcsoport 80%-
a. 

 

1 szervező, 1 
szociális 
gondozó,  
4 m Ft. 

Fenntarthatósága 
az igények 
figyelembe vétele 
alapján valósul 
meg. 

16 Segítő Kezek. Fizikai munkavég-
zés képtelensége 
az idős lakosság 
körében. 

Segítő csoportok 
folyamatos 
működtetése. 

           

         - 

Szükséglet és 
igényfelmérés, 
segítő csoport 
folyamatos 
működése 

Gondozási 
Központ 
dolgozói, 
Önkormányzat 

 

 
2014.12.31. 

Legalább 15 fő az 
idősek 
megsegítésén 
dolgozik. 

1 szervező, 10 
közfoglalkoztato
tt, 5 önkéntes 

10 mFt. 

Folyamatosan,  
igény szerint 
működik a segítő 
csoport.  
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17 Szükség van rád! 5 évvel nyugdíj 
előtti RSZS. és 
egyéb rehabilitá-
ciós ellátásban ré-
szesülő alacsony 
összegű rendsze-
res pénzellátása 

Nyugdíjig 
megélhetést 
biztosító 
jövedelem 
megszerzésének 
biztosítása. 

A települési 

Költségvetési 
koncepció. 

Igényfelmérés, 
pályázat, 
átképzés, 
közfoglalkoztatás 

 

 

Önkormányzat. 

 

 
2014.12.31. 

2-3 fő átképzése, a 
célcsoport 50%-a 
közfoglalkoztatás-
ba bevonása. 

 

1 koordinátor 

10 mFt/2 év 

2 évig folyamatos  
biztosítása a 
foglalkoztatásnak. 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

2 Juss hozzá. A fogyatékos 
személyek 
információk, 
szolgáltatások és 
juttatásokhoz való 
hozzáférésének 
akadályoztatottsá
ga. 

A fogyatékosok 
esélyegyenlőségé
nek biztosítása a 
településen. 

A települési 

Költségvetési 
koncepció. 

Igényfelmérés, 
pályázat, 
Támogatós 
Szolgálat 
igénybevétele 

 

Önkormányzat, 
Támogató 
Szolgálat. 

 

 
2015.04.30. 

információs adat-
bázis használata, 
Támogató Szolgá-
latot igénylők 
száma 5 fővel nő, 
nyertes pályázat. 

 

1 koordinátor 

1 mFt 

Fenntarthatósága 
az igények 
figyelembe vétele 
alapján valósul 
meg. 

3 Akadálymentesség 
Tiszagyendán. 

A szükségleteknek 
megfelelő akadály 
mentesség a köz-
intézményekben. 

Esélyegyenlőség 
biztosítása a 
fogyatékkal élők 
szolgáltatásokhoz 
való 
hozzáférésével. 

A települési 

Gazdasági 
Program. 

 

Felmérés, 
pályázat, tervezés, 
megvalósítás. 

 

 
Önkormányzat. 

 

 
2015.04.30. 

2 rámpa, 2 
mozgáskorlátozott 
mosdó elkészülése 

 

10 mFt. 
 

Akadálymentess
ég biztosított a 
teleülésen. 

 



3. Megvalósítás 

 

A megvalósítás előkészítése 

 
Tiszagyenda Község Önkormányzata 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, cselekvési 
ütemterveket készítsenek.  
 
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az 
ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének 
garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és működtet.  
 
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön maradéktalanul 
megvalósuljanak. 
 

A megvalósítás folyamata 

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

 
 
 
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 

Fontos, hogy a település minden lakója számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  
Ennek érdekében a település honlapján megtekinthető lesz, rendezvények alkalmával biztosítva lesz 
a véleménynyilvánítás lehetősége.  
 
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. 
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Kötelezettségek és felelősség 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a polgármester felel:  
 

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

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

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

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

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

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

lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek 
elhárításáról intézkedni  

 
A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének 
összehangolása, instruálása),  

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

felelősével közösen 
- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

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

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

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

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

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 
érvényesüléséről. 

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