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Helyi Esélyegyenl őségi 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, Máriapócs Város 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 mindenki számára egyenlő esélyeket biztosító társadalom megköveteli a társadalmi 

érvényesülést gátló akadályok elmozdítását, valamint egy olyan légkör kialakítását, 

melyben a sokféleség a társadalmi-gazdasági életerő forrását jelenti.  

Az elvárások alapján az országok – régiók, kistérségek, települések – feladata a 

társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése. 

 

Az esélyegyenlőség biztosítása és előmozdítása jól elkülöníthető fogalmak, melyek 

egyben egymást kiegészíthető célokat jelölnek meg: 

• az esélyegyenlőség biztosítása olyan, általában passzív cselekedet, amely valamit 

kinyit, lehetővé tesz az adott védett csoport számára is, 

• az esélyegyenlőség előmozdítása aktív cselekedet, melynek eredményeként a 

védett csoport tagjai valóban élni tudnak a számukra is nyitott lehetőségekkel. 

 

                                                           
1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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Az esélyegyenlőség érvényesüléséről csak akkor beszélhetünk, ha mindkét cél egyszerre 

teljesül: az adott védett csoport tényleges résztvevővé válik. 

 

Ennek érdekében a fogadókészséget fejleszteni kell, ki kell alakítani 

• a megkülönböztetés tilalmát,  

• az egyenlő bánásmódot,  

• az emberi méltóság tiszteletben tartását, 

• a társadalmi szolidaritást.  

Az esélyegyenlőség pozitív befolyásolásához megerősítő intézkedéseket kell kidolgozni, 

melynek stratégiai terve az esélyegyenlőségi program.  

 

A program része  

• a körültekintő, részletes helyzetelemzés, 

• az alapelvek, célok meghatározása, 

• a továbblépés lehetőségeinek megkeresése a partnerségi megközelítés        

lehetőségének számba vételével. 

 

Az esélyegyenlőség előmozdítása konkrét, a hátrányok kiegyenlítését segítő intézkedések 

végrehajtásával érhető el. Ennek érdekében az állami intézkedések keretén belül a 

területet érintő szabályozás olyan lehetőségeket biztosít, melyek a közösségi erőforrások 

leghatékonyabb felhasználását teszik lehetővé. 

Jelen esélyegyenlőségi helyzetelemzés célja az, hogy a rendelkezésre álló adatok, 

dokumentumok alapján feltérképezze Máriapócs Város problémáit, lehetőségeit és segítse 

elő a településen élő hátrányos helyzetű személyek életminőségének javítását segítő 

intézkedési terv megfogalmazását. 
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A település bemutatása 

 
A város története  
 

A kis nyírségi város Máriapócs neve: Polch, vagy Powch 1280-ban tűnik fel először, 

történelméről nem sokat tudunk. Máriapócs a Nyírségben, Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyében, és a Hajdúdorogi Bizánci Katolikus püspökségben fekszik.  

A középkori eredetű községet, amelynek „Pócs" neve a „Pál" személynév kicsinyítőképzős 

származéka, először a XIII. század végén említik az írásos források.  

A XIV. század közepétől a Báthori család ecsedi birtokához tartozott. A XVIII. században 

lett a Károlyi családé, a múlt század elején pedig a bazilita rend nyert itt nagyobb 

birtokokat.  

A XIII. század végén a Hontpázmány nemzetség pereskedett a falu birtokjogáért.  

Az 1300-as években területének egy részét a Gutkeled nemzetség birtokolta, majd a XIV. 

század második felétől a Báthoriak uradalmához tartozott. 1354 után az ecsedi várnak és 

uradalmának tartozékaként szerepel. A XVII. századtól erdélyi-fejedelmek lettek Pócs urai.  

1724-ben egy része gróf Károlyi Sándor, másik része a Sennyeiek birtokához 

tartozott. 1758-ig két földesura volt. Károlyi Ferenc a birtok részét a Szent Bazil (bazilita) 

rendnek engedte át. A fejlődő település 1816-tól 1872-ig vásártartási joggal felruházott 

mezőváros lett. 1749-ben telepedtek meg Máriapócson a Bazilita Szerzetesek és építettek 

rendházat.  

Szabolcs vármegye első tanítóképzője évszázadokon át képzett kántortanítókat, - 

ami szintén Máriapócs nevéhez fűződik.1900-as évek közepéig Pócs jelentős vallási 

központ volt. 1991. augusztus 18-án II. János Pál pápa Máriapócsra látogatott. 

1993-ban Máriapócs újra visszakapta városi rangját.  

Máriapócs hírnevét a bazilikában lévő Szűz Mária kegykép többszöri könnyezése 

hozta meg.  

Építészeti értéknek tekinthető a kegytemplom szomszédságában fehérlő gótikus 

eredetű római katolikus templom is. A kegyhely legújabb épített értéke a közelmúltban 

épített fatemplom.  

Ma már nincsenek a Máriapócsihoz hasonló fatemplomok Magyarországon. 

Számos adományozó nagylelkűségét testesíti meg a templom, a hívek segítsége mellett 

Emberi Méltóság Tanácsa vállalta az egyik legfontosabb szerepet. 

Az épület annak az egykor a településen állt ruszin stílusú fatemplomnak az utódja, amely 

otthont adott az 1696-os és 1715-ös könnyezéseknek. 
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Máriapócs Város Európa-szerte ismert búcsújáróhely. Szabolcs – Szatmár - Bereg 

Megye déli részén Nyírbátor és Nyíregyháza között található. Budapesttől 280 km-re.  

A környék egyik legrendezettebb, kitűnő infrastruktúrával ellátott települése.  

  

      
 

Máriapócs állandó lakosságát tekintve az ország egy ik legkisebb városa.  

Városunknak nem csak az itt él ők esélyegyenl őségére kell figyelni, hanem az ide 

látogató turisták igényeire. A méltán híres templom unkat nagy számban látogatják 

mozgásukban korlátozottak személyek. Ezért növelni kell a jogszabályi el őírásnak 

megfelel ő mozgáskorlátozott parkolók számát. Valamint a váro s szabadid ő 

parkjának megközelíthet őségét is meg kell oldani, mivel egyre többen látoga tják az 

ide érkez ő zarándokok. Sajnos ennek a szabadid ő parknak a megközelíthet ősége 

nem megoldott, mivel az oda vezet ő út nem nincs szilárd útburkolattal ellátva.  

 
1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 

 
 

 lakónépesség 

2007 (fő) 2175 fő 

2008 (fő) 2130 fő 

Lakónépesség számának változása 
(%) 

2 % 

2009 (fő) 2140 fő 

Lakónépesség számának változása 
(%) 

0,5 % 

2010 (fő) 2160 fő 
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Lakónépesség számának változása 
(%) 1% 

2011 (fő) 2169 fő 

Lakónépesség számának változása 
(%) 0,5 % 

2012 (fő) 2187 fő 

Lakónépesség számának változása 
(%)  1% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR  

 
2. számú táblázat - Állandó népesség 
 

állandó népesség száma 2187 f ő 

nő 
1156 fő 
53 % 

férfi 
1031 fő 
47 % 

0-2 évesek 
82 fő 
4 % 

0-14 éves nők 
153 fő 
7 % 

0-14 éves férfiak 
154 fő 
7 % 

15-17 éves nők 
63 fő 
3 % 

15-17 éves férfiak 
47 fő 
2 % 

18-54 éves nők 
605 fő 
28 % 

18-59 éves férfiak 
688 fő 
31 % 

60-64 éves nők 
56 fő 
3 % 

60-64 éves férfiak 
43 fő 
2 % 

65 év feletti nők 
206 fő 
9 % 

65 év feletti férfiak 
90 fő 
4 % 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR  
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3. számú táblázat - Öregedési index 
   

  65 év feletti állandó lakosok 
száma (fő) 

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő) 

Öregedési index 
(%) 

2001  417  524  80 
2008  315  403  78 
2009  303  357  85 
2010  303  351  86 
2011  295  328  90 
2012  290  341  85 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   
 
 
 
4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 
   

  állandó jellegű odavándorlás elvándorlás egyenleg 

2008  49  55  -6 
2009  47  81  -34 
2010  68  52  16 
2011  60  53  7 
2012  67  49  18 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 
5. számú táblázat - Természetes szaporodás 
 

  Élve születések száma halálozások száma 
természetes szaporodás 
(fő) 

2008  24  37  -13 
2009  24  38  -14 
2010  17  36  -19 
2011  12  35  -23 
2012       
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 
 
A városhierarchiában betöltött szerepére legnagyobb hatással a közvetlen 

szomszédságában lévő Nyírbátor lesz a jövőben is, de megfigyelhető a közvetlen 

szomszédságában lévő Pócspetrivel való egybeépülés.  

A város hagyományai, kulturális identitása segíteni fog Máriapócs hierarchiában betöltött 

szerepének megőrzésében, egyben meghatározza további fejlődésének irányát.  
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A város egyéb adottságai, elsősorban munkaerő potenciálja nem tudja erősíteni a városi 

szerepkör erősödését. 

 
Földrajzi elhelyezkedés 
 

Máriapócs Magyarország észak-keleti szegletében Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

déli részén fekszik. A várost a nyírség homokdombjai ölelik körül.  

A város fekvése miatt az Észak Alföldi régióhoz tartozik, ami 3 megyét foglal magába: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Jász – Nagykun - Szolnok megyéket.                 

Máriapócs a Nyírségben, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, és a Hajdúdorogi Bizánci 

Katolikus püspökségben fekszik.  

Vasúton és közúton egyaránt jól megközelíthető. Közigazgatási területével határos 

települések: északon Ófehértó, keleten Nyírgyulaj, délkeleten Nyírbátor, délen Kisléta, 

Nyírbogát, nyugaton Pócspetri.  

Máriapócs a Nyírbátori kistérséghez tartozik. Kizárólag saját közigazgatási funkcióit látja 

el.  

A település történelmi szerepének megfelel ően kett ős szerepkört tölt be.  

 

Egyrészről lokális, helyi melyre jelentős hatással van a Nyírbátor, másrészről 

országos és nemzetközi szinten is értékelhető helyet foglal el a településhálózatban 

kulturális és történelmi örökségének megfelelően. 

 
 

 
 
 
Gazdasági jellemz ők  
 

Szabolcs- Szatmár - Bereg Megye déli részén Nyírbátor és Nyíregyháza között 

található Máriapócs. Budapesttől 280 km-re. Közlekedés vonatkozásában erőssége, hogy 

az M3-as autópálya Nyíregyháza, Nagykálló felől, illetve Ófehértó felől is elérhető.  
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A megyén a 4. számú főút, illetve a 41. számú főút halad, melyen jelentős 

nemzetközi forgalom bonyolódik le.  

A közúthálózat burkolatállapota és felületi egyenetlensége rosszabb, teherbírása 

valamivel jobb az országos átlagnál. A rendszeresen elmaradó útfelújítások munkálatok 

miatt az állagromlás felgyorsulását lehet tapasztalni.  

A belterületi önkormányzati utak élettartamát jelentősen befolyásolja az út 

víztelenítési állapota. A belterületi utak 706 km hossza komolyabb állapotjavító 

beavatkozásokra szorul.  

A megyei autóbusz közlekedésről elmondható, hogy az átlagos utazási távolság 

nem éri el a 16 km-t, azaz jellemzően kistérségi földrajzi egységen belül jelentkezik 

utazási igény. A távolsági buszjáratokkal Nyíregyháza és Nyírbátor közelíthető meg, a 

járatok száma kielégítő, de nem optimális. 

A terület a Nyírség középső részén helyezkedik el, minden éghajlati elem 

tekintetében szélsőséges, szárazságra hajlamos, a hőmérséklet változékonysága, a 

csapadék szeszélyessége itt a legnagyobb.  

Jellemző a területre, hogy a belvizek gyorsan levonulnak, ugyanakkor a nyári 

vízhiányos időszakban itt lenne a legnagyobb igény a természetes vízkészletre.  

A csapadék eloszlása egyenlőtlen, a sokévi területi átlagcsapadék 578 mm, 

rendkívüli csapadékos volt az 1965-ös év, 890 mm csapadékkal, legszárazabb az 1971-es 

év 405 mm csapadékkal.  

A léghőmérséklet átlagértéke valamivel alacsonyabb az országos átlagnál, a 

sokéves átlaghőmérséklet 9,6 Celsius fok, mely az utóbbi 10 évben enyhén emelkedő 

tendenciát mutat. A napsütéses órák évi átlagos össze 1900-2000 körül van, napfényben 

legszegényebb a december, leggazdagabb a július, az uralkodó szélirány északi,               

észak-keleti.  

A település levegőminősége kielégítő, a mezőgazdasági munkákhoz igazodva 

jelentkező gépek terhelései okozhatnak esetenként problémát.  

 
Településen elérhet ő közszolgáltatások 
 

Az elektromos energia és a közvilágítási hálózat a település bel-és külterületén, a 

lakó és ipari ingatlanok vonatkozásában 100 %-osan kiépített.            

1980-ban közös ivóvízhálózat került kiépítésre Máriapócs és Pócspetri között.  

2000-ben megépült Máriapócs - Pócspetri településekkel közösen a szennyvíztisztító és 

csatornahálózat.  
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1991-ben 5 településsel közösen (Máriapócs, Pócspetri, Kisléta, Nyírgyulaj, 

Ófehértó) kiépítésre került T-Com hálózat, mely 100 %-os lefedettségű. 

A település 1991-ben kiépítette a kábel televíziós hálózatát, melyet az Elekronet ZRt. 

Nyíregyháza működtet és  az Internet szolgáltatást is biztosítja.  

A városi televízió a Képviselő-testületi üléseket egyenes adásban, az intézmények és civil 

szervezetek rendezvényeit felvételről sugározza.  

Korábban szerkesztett műsorokat is közvetített, jelenleg képújságot üzemeltet.  

Máriapócs területén hetente 1 alkalommal van szervezett szilárd hulladékgyűjtés, évente  

1 alkalommal lomtalanítás.  

A közszolgáltató tevékenységet a Nyírbátori Városüzemeltetési Kiemelten Közhasznú 

Társaság látja el.  

1994-ben gázközművel ellátott lett Máriapócs, az ingatlanok 70 %-a rendelkezik 

gázbekötéssel, a közintézmények energiaellátása is gázzal történik.  

 
Értékeink, küldetésünk 

 

Az esélyegyenlőség minden állampolgár számára fontos érték. Az esélyegyenlőség 

érvényesítése nem pusztán követelmény, hanem az önkormányzatoknak is hosszú távú 

érdeke, hiszen azt a célt szolgálja, hogy mindenkinek esélye legyen a munkavállalásra, a 

karrierre, a jó minőségű szolgáltatásokra – függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, 

egészséges vagy fogyatékossággal él, milyen a származása vagy az anyagi helyzete.  

Az esélyegyenlőség megvalósításának alapfeltétele a diszkriminációmentesség, 

szegregációmentesség.  

Az esélyegyenlőségi programnak a településen élő hátrányos helyzetű csoportokra 

kell irányulnia, akik számára a sikeres élet és társadalmi integráció esélye a helyi 

társadalmat célzó fejlesztések és beruházások ellenére korlátozott marad a különböző 

területeken jelentkező hátrányaikat kompenzáló esélyegyenlőségi intézkedések nélkül. 

 

A helyi esélyegyenlőségi programnak kiemelt figyelmet kell fordítania: 

• az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésére a helyi önkormányzat 

döntéshozatalában, illetve az általa fenntartott vagy támogatott intézményekben, és 

az önkormányzat által ellenőrzött szolgáltatások körében; 

• a nevelés, oktatás területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére; 

• a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő 

esélyű hozzáférés biztosítására; 
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• munkaerő-piaci szegregáció visszaszorítására, a hátrányos helyzetűek munkaerő-

piaci hátrányainak csökkentésére, foglalkoztatási esélyeik javítására;  

• a lakóhelyi szegregáció felszámolására; 

• a hátrányos helyzetű csoportok tagjai részvételének elősegítésére a 

döntéshozatalban, a közügyek irányításában. 

 
Alapvető követelmény az esélyteremtő tevékenység, valamint ennek tervszerű 

dokumentálása a települési esélyegyenlőségi program kidolgozásával és 

megvalósításával.  

Mindig a helyzet megismerése, a fontosabb problémák feltárása a kiindulópont.                    

Ezt követően a lehetséges faktorok számbavétele, feladataik megjelölése következik.                  

Az esélyegyenlőség megteremtése érdekében a helyzetelemzés mellett a legtöbb, amit 

tehetünk, hogy képzett és felkészült, a probléma iránt érzékeny, elkötelezett együttműködő 

partnerek hálózatát alakítjuk ki. 

Az esélyegyenlőség biztosítása tág értelemben két eltérő, de egymással szorosan 

összefüggő, egymásra épülő elvárást fogalmaz meg.  

Egyrészt az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését, a hátrányos 

megkülönböztetés (diszkrimináció) tilalmát jelenti, másrészt olyan esélyegyenlőségi 

politikák kialakítását és végrehajtását, amelyek a hátrányos helyzetű állampolgárok 

életkörülményeinek javítását segítik elő különböző területeken.  

Önkormányzatunk működése során az esélyegyenlőség megvalósítását - az EU 

elvárásoknak is megfelelően - horizontális elvként kell meghatározni, melynek át kell 

hatnia az Önkormányzat valamennyi tevékenységét: a kötelező és önként vállalt feladatok 

ellátását, és a helyi szintű közpolitikák alakítását egyaránt.  

 

Máriapócs Város Önkormányzata és szervei tudatában vannak annak, hogy 

munkáltatóként, intézményfenntartóként, közvetlen szolgáltatóként, pályázóként és a 

közpolitikák alakítójaként is kötelesek megtartani valamennyi jogviszonyukban és 

eljárásukban az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló  

2003. évi CXXV. törvényben (Ebktv.) meghatározott egyenlő bánásmód követelményét.  

 

• Máriapócs Város Önkormányzata elkötelezett az egyenlő esélyek biztosítása iránt, 

minden polgára számára lehetővé kívánja tenni, hogy megkülönböztetés nélkül 

dolgozhassanak, tanulhassanak és élhessenek a településen, és lehetőségeihez 
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mérten megtesz mindent annak érdekében, hogy megakadályozza bárki áldozattá 

válását.  

• Máriapócs Város Önkormányzata a képviselő-testület és szervei döntéseiken 

keresztül is kifejezik elkötelezettségüket az esélyegyenlőség területén.  

• A jogszabályokban meghatározott, ilyen irányú kötelező feladatok ellátásán túl a 

település a társszervekkel, társulásaival, civil szerveződéseivel, egyházakkal, 

önszerveződő közösségeivel, egyesületeivel és alapítványaival együttműködve 

közösen (gyakorta azok anyagi támogatása mellett) törekszik érvényre juttatni az 

esélyegyenlőség eszméjét a társadalmi élet minden területén.  

• Az Önkormányzat és intézményei maradéktalanul betartják az egyenlő bánásmódra 

vonatkozó uniós és hazai jogszabályokat, a megkülönböztetés elleni küzdelemben 

vezető szerepet vállalnak és felhasználva helyzetüket és a befolyásukat, ahol csak 

lehetséges, segítenek leküzdeni a diszkriminatív akadályokat.  

• Ösztönözik a hátrányos helyzetű csoportokat és egyéneket, hogy vegyenek részt a 

közösség életében.  

 
Célok 

 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 

Cél, hogy Máriapócs Város olyan település legyen, ahol érvényesül az elsődleges 

alapelv, mely szerint minden embert egyenlőnek kell tekinteni.  

Közvetlen vagy közvetett diszkrimináció vagy hátrányos megkülönböztetés Máriapócs 

Városban senkit ne érjen sem faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, 

nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerint. 

Máriapócs 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 
 

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. 

 

Az 5 fő esélyegyenl őségi terület és célcsoport 

 
1. Családbarát körülmények megteremtése, er ősítése települési szinten  
 

A fogalom legszűkebb értelmezése szerint a családbarát intézkedések elsősorban a 

kisgyermeket nevelő szülőket hivatottak segíteni abban, hogy mind munkájukat, mind 

családi-háztartási kötelezettségeiket el tudják látni.  

A gyermekek társadalmi helyzetének javítása, a gyermekszegénység elleni 

küzdelem és a családjukból kiemelt gyermekek integrációja kulcsfontosságú a szegénység 

és a kirekesztődés újratermelődési folyamatainak megállításában.  
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Az oktatásban is szükséges a szegregációs iskolai gyakorlatok elleni küzdelem és a 

hátrányos helyzetű tanulók oktatási esélyeinek növelése.  

A gyermeket nevelő családok jövedelemteremtő képességének támogatása és 

anyagi biztonságának megőrzése miatt különös hangsúlyt kell helyezni a gyermekjóléti és 

a családokat segítő-támogató szolgáltatásokra. Ahhoz, hogy a szülők munkaerőpiacra 

történő visszatérését elősegítsük, fokozott hangsúlyt kell helyezni a gyermekek 

napközbeni ellátására.  

Szintén fontos terület még a gyermekbántalmazás elleni küzdelem és a gyermekek 

jogainak figyelembevétele.  

A családbarát munkahely tágabb értelmezése a család legkülönfélébb formáival 

számol, figyelembe veszi nemcsak a gyerekek, hanem más, pl. idős, beteg, 

fogyatékossággal, élő családtagokkal kapcsolatos kötelezettségeket is.  

A családbarát munkahely koncepció nem abból indul ki, hogy mindez kizárólag a 

nők feladata, ezért lehetővé teszi a munkarend családi szükségletekhez való igazítását, és 

törekszik arra, hogy mind a nők, mind a férfiak igénybe vegyék a munkaadó által nyújtott 

lehetőségeket a munka és a magánélet közötti egyensúly erősítésére.  

A családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolását, támogató 

intézkedéseket számos esélyegyenlőségi intézkedés támogathatja, ilyen például a 

rugalmas munkaidő vagy távmunka lehetősége, szervezeti/ vállalati gyermekintézmény 

fenntartása, illetve a kapcsolattartás megszervezése a GYES-en, GYED-en levőkkel.  

 
2. Nemek (férfiak és n ők) közti esélykülönbségek csökkentése 
 

A nők teszik ki a népesség felét, és sajátos problémáik alapvető társadalmi 

kérdéseket érintenek.  

A nők munkahelyi hierarchiában elfoglalt helye úgy jellemezhető, hogy minél lejjebb 

megyünk a foglalkozások rangsorában, annál több nőt találunk az alacsonyabb keresetet 

jelentő és alacsonyabb presztízsű állások betöltői között, a vertikális szegregáció 

erősödésére utal a női vezetők rendkívül alacsony aránya.  

A nők és a férfiak munkaerő-piaci esélyegyenlőségének alapvető feltételei közé 

tartoznak a családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolását lehetővé tevő 

családtámogatási ellátások, az elérhető és megfelelő minőségű gyermekgondozási, illetve 

a gondozásra szoruló családtag ellátását segítő szolgáltatások, valamint a családi 

kötelezettségeket rugalmasan figyelembe vevő munkaszervezetek és foglalkoztatási 

formák elterjesztése. 
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A nők és férfiak közötti egyenlőség területei, jellemzői Magyarországon: a férfiak 

egészségi és mentális állapota lényegesen rosszabb, mint a nőké. Még mindig jellemző a 

nőket a háztartásba száműző szerepfelfogás.  

A nők munkahelyi hierarchiában elfoglalt helye úgy jellemezhető, hogy minél lejjebb 

megyünk a foglalkozások rangsorában, annál több nőt találunk az alacsonyabb keresetet 

jelentő alacsonyabb presztízsű állások betöltői között (ezt hívjuk foglalkozási 

szegregációnak), míg a szervezeten belüli vertikális szegregációra utal a női felsővezetők 

rendkívül alacsony aránya.  

A nők karrierépítésének erősödésére utal, hogy a gyermekszülés ideje kitolódott.                                      

A bűncselekményekben a nők ötször gyakrabban jelennek meg sértettként, mint 

elkövetőként.  

Bár a munkavállaló nők iskolai végzettség szerinti összetétele jelentősen javult az 

elmúlt évtizedekben, és mára a felsőoktatásban a nők aránya elérte – sőt meg is haladta– 

a férfiak arányát, mégsem csökkentek a nemek közötti keresetkülönbségek, melyek a 

szellemi dolgozók körében a legnagyobbak. A nők munkájukért kisebb bért kapnak.  

Cél olyan intézkedések támogatása a munkáltatóknál, amelyek erősítik a nemek 

közötti egyenlőséget, ilyen például a nők létszámának növelése a szervezet felső- és 

középvezetésében, továbbá az egyenlő munkáért egyenlő bért elvének gyakorlati 

érvényesítése is, de ide tartozik a nők számának emelése a kutatásfejlesztési munkában. 

 
3. A fogyatékkal él ők életmin őségének javítása, az akadálymentesítés 

előrehaladása 
 

A fogyatékos népességen belül továbbra is a mozgássérülteké a legnépesebb csoport, 

a társadalom életének szinterein való megjelenésük alapfeltétele az akadálymentesítés. 

Rajtuk kívül haszonélvezői az akadálymentes környezetnek a kisgyermekes, babakocsival 

közlekedő szülők, a beteg és idős emberek is. 

Az esélyegyenlőség szempontjainak vizsgálatánál két tényező kerül értékelésre: az 

építési beruházások esetében a fizikai akadálymentesítés, a többi fejlesztés esetében a 

fogyatékkal élők számára biztosított info-kommunikációs hozzáférés az eszközök, 

szolgáltatások használatához (vakbarát számítógépes és egyéb eszközök, könnyen 

érthető kommunikáció, stb.). 

Magyarországon az 1990-es évtizedben jelentősen visszaesett a foglalkoztatottság, és 

ez a fogyatékos emberek munkaerő-piaci helyzetére is hatással volt.   

Fogyatékos személy : aki érzékszervi, így különösen látásszervi, hallásszervi, 

mozgásszervi, értelmi képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, 
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illetőleg a kommunikációjában számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt 

jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során.  

A fogyatékkal élők munkaerőpiacon való megjelenésének előmozdítása érdekében 

szükséges a fogyatékkal élők számára az akadálymentes környezet kialakítása, továbbá a 

közlekedési nehézségek miatt a távmunka lehetőségének biztosítása.  

A szociális ellátások területén a fogyatékossággal élő személyek esetében a saját 

lakókörnyezetben történő segítségnyújtás kap prioritást.  

A fogyatékos emberek és családjaik világszerte a legsérülékenyebb társadalmi csoportot 

alkotják, évszázadok óta a szociális élet peremére sodródva élnek, boldogulásukat ezernyi 

tényező hátráltatja.  

Közös feladatunk annak lehetővé tétele, hogy egyenlő esélyekkel 

érvényesülhessenek a mindennapi életünk során a lakhatás és közlekedési eszközök 

használata, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkalehetőségek, a 

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

A fogyatékkal élők legnagyobb részének egyetlen megélhetési forrása az alacsony 

összegű nyugdíj, járadék, segély. 

Egyes esetekben az iskolai végzettségük elmarad az egészséges társaikétól, ami 

tovább rontja megélhetési esélyeiket.  A tartós egészségügyi problémákkal, illetve 

fogyatékkal élő emberek munkaerő-piaci lehetőségei erősen behatárolódtak.  

 
4. Romák életmin őségének és munkapiaci esélyeinek javítása 
 

Azt a személyt tekintjük romának, aki annak vallja magát. Valamely nemzeti, etnikai 

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 kisebbségi jog gyakorlását az egyén nyilatkozatához köti.  

A lakosság több mint 10 százalékát alkotó roma népesség foglalkoztatási, oktatási, 

egészségügyi, jövedelmi és lakhatási helyzetére vonatkozó mutatók messze elmaradnak a 

nem-roma lakosság mutatóitól.  

A romák integrációjának érdekében első lépésként a következő intézkedések 

meghozatalára kerülhet sor: az életminőség javítása érdekében a roma telepek 

felszámolására, integrált oktatás és képzés elősegítésére, a foglalkoztatás növelésére, és 

az információs társadalomba való integrációra.  

 Az intézkedések elsősorban a rászoruló családok napi megélhetési gondjainak 

enyhítésére (rendszeres szociális támogatás, alkalmi segély), illetve átmeneti kereseti 
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lehetőségek biztosítására (közmunkaprogramok, közhasznú munka) irányulnak, de a 

hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, sok esetben roma családok 

esélyegyenlőségének hosszú távú javításához, a társadalmi hátrányaikat megalapozó és 

generációkon át újratermelő okok felszámolásához (oktatás, lakáshelyzet megoldása, 

munkahelyteremtés) kevésbé járulnak hozzá. 

 

5. Más sajátos élethelyzet ű csoportok társadalmi esélyeinek javítása 
 

A fő esélyegyenlőségi célcsoportok mellett a hátrányos helyzetű társadalmi 

csoportok esélyegyenlőségének elősegítése tartozik a program fő céljai közé. Az egyik 

ilyen fő veszélyeztetett csoport a gyermekek.  

A gyermekek szegénységének kockázatát növelő tényező közé tartozik a szülő 

kereső foglalkozásának hiánya, a nagycsaládban való nevelkedés, illetve a hátrányos 

lakóhely.  

A gyermekszegénység kezelésének egyik kulcskérdése a szülők foglalkoztatási 

esélyeinek növelése, de természetesen további eszközt jelentenek a pénzbeli és 

természetbeni támogatások, a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások. 

A másik kiemelt társadalmi csoport az idős emberek csoportja. A magyar 

társadalom elöregedő társadalom. Az elöregedés kihívásaira adott válaszok az „aktív 

öregedés” ezért nálunk is egyre inkább a figyelem középpontjába kerül.  

Az aktív és méltó időskor érdekében szükséges az idős emberek aktív és 

széleskörű részvételének elősegítése, ennek érdekében idősbarát fizikai és társadalmi 

környezet megteremtése, és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés bővítése. 
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A Helyi Esélyegyenl őségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 
1.1 A program készítését el őíró 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.  

2003. évi CXXV. törvény 8. § Hátrányos megkülönbözt etés : 

Közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek 

eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt  

a) neme, 

b) faji hovatartozása, 

c) bőrszíne, 

d) nemzetisége, 

e) nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozása, 

f) anyanyelve, 

g) fogyatékossága, 

h) egészségi állapota, 

i) vallási vagy világnézeti meggyőződése, 

j) politikai vagy más véleménye, 

k) családi állapota, 

l) anyasága (terhessége) vagy apasága, 

m) szexuális irányultsága, 

n) nemi identitása, 

o) életkora, 

p) társadalmi származása, 

q) vagyoni helyzete, 

r) foglalkoztatási jogviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának 

részmunkaidős jellege, illetve határozott időtartama, 

s) érdekképviselethez való tartozása, 

t) egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője (a továbbiakban együtt: tulajdonsága) 

miatt részesül más, összehasonlítható helyzetben levő személyhez vagy csoporthoz 

képest kedvezőtlenebb bánásmódban. 
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9. § Közvetett hátrányos megkülönböztetésnek minősül az a közvetlen hátrányos 

megkülönböztetésnek nem minősülő, látszólag az egyenlő bánásmód követelményének 

megfelelő rendelkezés, amely a 8. §-ban meghatározott tulajdonságokkal rendelkező 

egyes személyeket vagy csoportokat más, összehasonlítható helyzetben lévő személyhez 

vagy csoporthoz képest lényegesen nagyobb arányban hátrányosabb helyzetbe hoz. 

Zaklatás, jogellenes elkülönítés, megtorlás 

10. § (1) Zaklatásnak minősül az az emberi méltóságot sértő magatartás, amely az érintett 

személynek a 8.§-ban meghatározott tulajdonságával függ össze, és célja vagy hatása 

valamely személlyel szemben megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszégyenítő vagy 

támadó környezet kialakítása. 

(2) Jogellenes elkülönítésnek minősül az a magatartás, amely a 8. §-ban meghatározott 

tulajdonságai alapján egyes személyeket vagy személyek csoportját másoktól - 

tárgyilagos mérlegelés szerinti ésszerű indok nélkül - elkülönít. 

(3) Megtorlásnak minősül az a magatartás, amely az egyenlő bánásmód követelményének 

megsértése miatt kifogást emelő, eljárást indító vagy az eljárásban közreműködő 

személlyel szemben ezzel összefüggésben jogsérelmet okoz, jogsérelem okozására 

irányul vagy azzal fenyeget. 

Előnyben részesítés 

11. § (1) Nem jelenti az egyenlő bánásmód követelményének megsértését az a 

rendelkezés, amely egy kifejezetten megjelölt társadalmi csoport tárgyilagos értékelésen 

alapuló esélyegyenlőtlenségének felszámolására irányul, ha az 

a) törvényen vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeleten, illetve 

kollektív szerződésen alapul, és határozott időre vagy határozott feltétel bekövetkeztéig 

szól, vagy 

b) a párt ügyintéző és képviseleti szervének megválasztása, valamint a pártnak a 

választási eljárásról szóló törvényben meghatározott választásokon történő jelöltállítása 

során a párt alapszabályában meghatározott módon érvényesül. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezés nem sérthet alapvető jogot, nem 

biztosíthat feltétlen előnyt, és nem zárhatja ki az egyéni szempontok mérlegelését. 
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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. 

� Magyarország Alaptörvénye XV. cikke kimondja, hogy: 

(1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.  

(2) Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, 

nevezetesen  

faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti 

vagy  

társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel 

nélkül biztosítja.  

(3) A nők és a férfiak egyenjogúak.  

(4) Magyarország az esélyegyenlőség megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.  

(5) Magyarország külön intézkedésekkel védi a gyermekeket, a nőket, az időseket 

és a fogyatékkal élőket.” 
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Az esélyegyenl őség biztosításával összefügg ő etikai elvek: 
 

• Megkülönböztetés tilalma, egyenl ő bánásmód elve:   

a közszolgáltatások működésében meg kell előzni az állampolgárok hátrányos 

megkülönböztetését. A megkülönböztetés tilalma vonatkozik a lakosok bárminemű 

faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi 

származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti diszkriminációjára.  

• Az emberi méltóság tiszteletben  tartása:  

Az állampolgárok emberi értékük, méltóságuk, egyediségük alapján tiszteletet 

érdemelnek, érdekeiket figyelembe véve olyan körülményeket és légkört kell 

kialakítani, melyek ezeknek az alapvető értékeknek a megőrzését és megerősítését 

szolgálják.  

• Szolidaritás:  

A társadalom számára minden állampolgár egyformán értékes, ezért a város 

minden közösségének és polgárának érdeke a szolidaritás erősítése, mely nagyban 

elősegítheti a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi integrációját, foglalkoztatási 

és érvényesülési lehetőségeit. A rászoruló embernek megfelelő hozzáférést kell 

biztosítani az erőforrásokhoz, szolgáltatásokhoz abból a célból, hogy ő maga is el 

tudja végezni feladatait, meg tudjon birkózni a nehézségekkel.  

• Méltányosság és rugalmas ellátás:   

A megkülönböztetés tilalma nem old fel minden létező egyenlőtlenséget.  

Olyan pozitív méltányos és rugalmas intézkedéseket kell kidolgozni, melyek 

elősegítik az érintettek társadalmi pozíciójának, életminőségének javulását. 
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1.2 Az esélyegyenl őségi célcsoportokat érint ő helyi szabályozás rövid bemutatása. 
 

2012-ben a Képviselő-testület elfogadta a 13/2012.(VIII.16.) A személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, a 12/2012. (VIII.16.).            

A szociális ellátásokról valamint a 19/2012. (XII.20.) Szociális célú tűzifa juttatásáról szóló 

önkormányzati rendeletet.  

A törvényi előírásokon túl, a rendelet célja, hogy Máriapócson olyan támogatási 

rendszer működjön, amely az állampolgárok számára a prevenció, a hátrányos helyzetből 

adódó hatások enyhítésére szolgálnak. A szociális ellátások, szolgáltatások 

középpontjában a család áll.  

A szegénység elmélyülése miatt az ellátó rendszernek egyre több követelménynek 

kell megfelelnie a különböző élethelyzetekből, a lakhatásból, a betegségből, a 

fogyatékosságból eredő szükségletek, eltartottak gyermekek gondozásához kapcsolódó 

költségek emelkedése miatt, ezért a helyi szabályokat és ezek hatásait folyamatosan 

vizsgáljuk.  

A rendeletet az eredményesség és hatékonyság érdekében, a felmerülő igények 

alapján évente legalább egy alkalommal felülvizsgáljuk. 

A Képviselő-testület a helyi szabályozási tevékenysége során az esélyegyenlőségi 

szempontokat is figyelembe veszi. 

 

 

Megkülönböztetés 

tilalma 

 

 

Bizalom és 

őszinteség 

 

 

Méltányosság és 

rugalmas ellátás 

 

 

Egyenlő bánásmód 

elve 

 

Szolidaritás 

 

Emberi méltóság 

tiszteletben tartása 

 

 

ESÉLYEGYENLŐSÉG 



 24

2. Stratégiai környezet bemutatása 

 
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önko rmányzati dokumentumokkal, 
koncepciókkal, programokkal 
 

Máriapócs Város Önkormányzat Települési Esélyegyenlőségi Programja készítése 

során az alábbi stratégiák, fejlesztési tervek, koncepciók kerültek áttekintésre, biztosítva 

az önkormányzati dokumentumok összhangjának megteremtését: 

• Gazdasági Program 2010-2014. 

• Máriapócs Város Településrendezési Terve, 

• Máriapócs Város Előzetes Akcióterületi Terve, 

• Máriapócs Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája,  

• Máriapócs Város Önkormányzat Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és 

Terve. 

 

Az előző Képviselő-testület elkészítette a 2007-2013. év közötti településre vonatkozó 

Akció tervet . (JBM Team BT Debrecen).  

Az akció terv a Gazdasági Programra épül, és hosszabb távon határozza meg 

Máriapócs Város Önkormányzat feladatait, fejlesztéseit.   

 

A 40/2010.  (III.22.) sz. képviselői határozattal elkészült az Integrált 

Városfejlesztési Stratégia. (Art Vital Kft Nyíregyháza).                                  

A Városfejlesztési Stratégiához kapcsolódik az előzetes Akció terv , mely bemutatja a 

fejlesztések szükségességét, céljait, tartalmát, a rendelkezésre álló információk alapján a 

megvalósítás körülményeit, kockázatait, a fejlesztések eredményeit, illetve az előkészítés, 

a megvalósítás és a működtetés során az önkormányzat és a konzorciumi partnerek 

feladatait. Erre épül a részletes Akció Területi Terv.   

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia megléte feltétele több pályázat 

benyújtásának. A beadott pályázatoknak és a városfejlesztési tervnek összhangban kell 

lenni. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia  jelentős nagyságrendű szöveges 

értékelést tartalmaz, valamint a projekteket bemuta tó terveket és látványterveket .  

Ez a stratégia olyan információkat összegez, melyet érdemes átnézni és kijegyzetelgetni.       

A stratégia szerves része az antiszegregációs program  mely bemutatja Máriapócs ez 

irányú területeit.  
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Az anyag összeállításánál nem csak a meglévő felhasználására törekedtek, hanem 

interjúkat készítettek a városlakókkal, különböző  felmérést végeztek és ezek eredményeit 

is összegezték.  

Meghatározták a rövid távú egy év alatt elérend ő célkit űzéseket , ilyenek a 

közművekhez való csatlakozások számának növekedése, közműhátralékok csökkentése, 

a szegregátumban élők foglalkoztatásának javítása.  

 Meghatározásra került az is, hogy az iskolában csökkenjen a többet hiányzók 

aránya, nőjön a képzettségi szint az aktív korúak körében. A szociális ügyek intézésében 

a családgondozók még aktívabb szerepet vállaljanak. A stratégia elkészítésénél a készítők 

részéről és a benne közreműködők részéről is jellemző volt a felelősségteljes 

gondolkodás, a segítőszándék, az együttműködés.  

A stratégia megfogalmazta a legfontosabbat, hogy mik lehetnek azok a kitörési 

pontok  Máriapócson, amelyek befolyásolhatják a település életét. Meglévő kulturális és 

egyházi hagyományok megőrzése és továbbfejlesztése. Közterületek, zöldfelületek 

rekonstrukciója. Turisztika fejlesztése, gyógyvíz hasznosítása, termálfürdő építése, 

szálláshelyek bővítése.  

Legfontosabb prioritás az önkormányzat pénzügyi stabilitásának megőrzése, a 

fejlesztési források okos felhasználása, olyan fejlesztések támogatása, amelyek nem 

terhelik az önkormányzat költségvetését.  

A város infrastruktúrájának fejlesztése szempontjából a megkérdezettek olyan 

városközpont kialakítását tartanák célravezetőnek, amely pozitív karaktert adna a 

városnak, és látványában is meghatározó.  

 
2.2 A helyi esélyegyenl őségi program térségi, társulási kapcsolódásainak 
bemutatása 

Az Esélyegyenlőségi Terv elveiben, célkitűzéseiben is kapcsolódik a térségi 

esélyegyenlőséggel kapcsolatos programokhoz. A Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú 

Kistérségi Társulás keretein belül működik az Alapszolgáltatási Központ, mely biztosítja a 

térségben egyes szociális ellátásokhoz a hozzáférés lehetőségét (gyermekjóléti szolgálat, 

családsegítő szolgálat, jelzőrendszer működtetése, szolgáltatásokhoz, ellátásokhoz való 

ingyenes hozzáférés biztosítása).  
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A Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás 2004. június 25-én jött 

létre. A kistérségi társulás célja a térség gazdasági, társadalmi, infrastrukturális 

helyzetének feltárása, térségfejlesztési program elkészítése, a térségfejlesztési prioritások 

meghatározása a táji, környezeti adottságok figyelembevételével és a lakossági 

közszolgáltatások minél magasabb szinten történő ellátása. 

A kistérséghez tartozó települések: Bátorliget, Encsencs, Kisléta, Máriapócs, Nyírbátor, 

Nyírbéltek, Nyírbogát, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgelse, Nyírgyulaj, Nyírlugos, 

Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírvasvári, Ömböly, Penészlek, Piricse, Pócspetri, Terem. 

Nyírbátori Kistérség települései:  

 

Máriapócs tagja, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási 

Társulásnak, Turisztikai Desztinációs Menedzsment Szervezetének, a Nyírség 

Turizmusáért Egyesületnek, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének, az Észak-alföldi 

Régió Ivóvízminőség Javításáért Társulásnak, a Mária Út Közhasznú Egyesületnek és a 

LEADER Egyesületnek. 
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2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenl őség 

szempontjából releváns adatok, kutatások áttekintés e, adathiányok kimutatása  

 
A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai adatokat a TEIR adatbázisból, 

valamint a helyi nyilvántartásokból gyűjtöttük össze.  

Felhasználtuk az ágazati beszámolók megállapításait valamint a Máriapócson 

működő oktatási és szociális intézmények beszámolóit.  

Azokat az adatokat, amelyekkel az Önkormányzat nem rendelkezett, helyi 

adatgyűjtés keretein belül pótoltuk.  

Anyagi erőforrások szűkössége miatt a célcsoportokra irányuló kutatás még nem 

készült, a HEP helyzetelemzés elkészítésében nagy segítséget nyújtottak a máriapócsi 

szociális védőhálóban és szociális jelzőrendszerben dolgozó szakemberek. 

3. A mélyszegénységben él ők és a romák helyzete, esélyegyenl ősége 

A statisztikai adatok és a segélyezési tapasztalatok alapján egyik legsúlyosabb 

gond a szegénységben élők, közöttük a roma népesség helyzetének fokozatos romlása. 

Ennek következménye a leszakadás, a kiszorulás az életlehetőségekből mind a tanulás, 

mind a foglalkoztatás, mind az egészségügyi szolgáltatások területén. 

Ezért Magyarországon a romák felzárkóztatását megcélzó politikát nem lehet 

elválasztani a szegénység elleni általános küzdelemtől, a társadalmi és a gazdasági 

versenyképesség javításától. Ugyanakkor a romák etnikai csoportjára külön figyelmet kell 

fordítanunk, hiszen a tapasztalatok azt mutatják, hogy a szegények között is ők a 

legszegényebbek, és eddig őket érték el legkevésbé a felzárkóztató programok.                

A „kifejezett de nem kizárólagos” (explicit but not exclusive) célzás uniós alapelvének 

megfelelően a roma népesség bevonásához szükség van speciális eszközökre és 

megközelítésre.  

Az 1993-ban elfogadott, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény 

lehetőséget teremt arra, hogy a romákat valóban partnernek tekintve bevonjuk az őket 

érintő ügyekbe, így ösztönözve részükről az aktivitást és a felelősségvállalást. A készülő új 

nemzetiségi törvény ezeket a jogokat kiterjeszti és megerősíti (parlamenti képviselet).  

A kisebbségi önkormányzati rendszer eredménye, hogy a romák Európában 

egyedül Magyarországon rendelkeznek államilag garantált országos választáson létrejött 

képviselettel, mely biztosítja számukra a kulturális autonómiát.  

Az utolsó önkormányzati választásokkal egy időben megtartott kisebbségi 

választáson több mint 130 ezer roma regisztrált önkéntesen, és szerzett választási 
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jogosultságot (az összes kisebbségi választó 58%-a). Ők, több mint 6 ezer helyi képviselőt 

választottak, akik megválasztották a 20 területi (megyei és Budapest) roma kisebbségi 

önkormányzatot, valamint az Országos Roma Önkormányzatot.  

Ennek elnökével, Farkas Flóriánnal a Kormány nevében Orbán Viktor 

miniszterelnök 2011. májusában aláírt egy „Keretmegállapodás”-t, mely konkrét 

vállalásokat rögzít a romákat érintő legfontosabb kérdésekben.  

Ez a legmagasabb szinten aláírt dokumentum egyrészt jelzi a többségi, nem -roma 

magyar társadalom felé a Kormány elköteleződését a romák felzárkóztatására, másrészt 

azt üzeni Magyarország legnagyobb etnikai kisebbségének (az új Alkotmány szerint 

„nemzetiség”), hogy számíthatnak a partneri együttműködésre. 

 
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 
 

Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (2011. év) megállapítása szerint: 

„Minden harmadik ember (kb. 3 millióan) ma Magyarországon a szegénységi küszöb alatt 

él, közülük 1,2 millióan mélyszegénységben.  

A szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos 

helyzetű térségekben élőket. A romák nagy többsége, mintegy 5-600 ezren 

(összlétszámuk a becslések alapján kb. 750 ezer) ehhez az utóbbi csoporthoz tartozik.  

 A romák esetében jellemző az, hogy még a halmozottan hátrányos helyzetű 

csoportokon belül is legkedvezőtlenebb helyzetben lévőkhöz tartoznak.  

A mélyszegénység egy összetett jelenség, okai többek között a társadalmi és 

gazdasági hátrányok, iskolai képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli eltérésekben 

mutatkoznak meg. A szegénység kialakulása a rendszerváltás követően a munkahelyek 

megszűnésére, a munkanélküliségre, a munkaerő-piaci esélyek szűkülésére vezethető 

vissza. A mélyszegénység hatása az érintettek lakhatási, táplálkozási, egészségügyi 

állapotában jelentkezik elsősorban.  

 

A szegénység számos társadalmi tényező által meghatározott, összetett jelenség, okai 

között szerepelnek társadalmi és kulturális hátrányok, szocializációs hiányosságok, 

alacsony vagy elavult iskolai végzettség, munkanélküliség, egészségi állapot, a családok 

gyermekszáma, a gyermekszegénység, de a jövedelmi viszonyok mutatják meg leginkább.  

Az alacsony jövedelműek bevételeinek számottevő része származik a pénzbeli juttatások 

rendszereiből.  
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Az inaktív emberek között nagy arányban fordulnak elő az alacsony iskolai 

végzettségűek, a megváltozott munkaképességűek. Inaktív  az a személy, aki 

gazdaságilag nem aktív, azaz nem folytat keres ő tevékenységet. 

Tapasztalataink szerint a munkaerő-piacra jutás fő akadályai: az alacsony iskolázottság, a 

tartós munkanélküli létből fakadó motiváltsági problémák.  

 
3.2 Foglalkoztatottság, munkaer ő-piaci integráció 
 

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

helyi önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 

1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján 

településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk 

elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve 

nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is. 

Foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetűek közé sorolhatók az idősebb, 

nyugdíj előtt álló korosztályok, a gyermekvállalást követően a munkaerőpiacra visszatérő 

nők, valamint a megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek.  

Alacsony továbbá a 15–24 éves korosztály munkaerő-piaci részvétele is. A fiatalok 

távolmaradását főként az oktatási, képzési idő meghosszabbodása indokolja, ugyanakkor 

jelentősen megnőtt az iskola befejezése utáni munkahelykeresés ideje is.  

A pályakezdő fiatalok elhelyezkedését elsősorban a munkalehetőségek száma, a 

nem megfelelő szakmaválasztás, a szakmai tapasztalat hiánya és az iskolai végzettség 

befolyásolja.  

Az ifjúsági munkanélküliség strukturális munkanélküliség, a munkaerőpiac elvárásai 

ma már nemcsak a végzettségre és a szakképzettségre, hanem a különböző személyes 

kompetenciákra, szakmai és gyakorlati tudásra vonatkoznak. 

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

 
15-64 év közötti 

lakónépesség (fő) 
nyilvántartott álláskeresők 

száma  

 nő férfi összesen nő férfi összese
n 

    fő % fő % fő % 
2008 749 764 1513 91 12 126 16 217 14 
2009 750 645 1395 102 14 143 22 245 18 
2010 774 774 1548 120 16 163 21 283 18 
2011 724 778 1502 138 19 120 15 258 17 
2012 731 772 1503 146 20 124 16 270 18 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanél küliek száma, aránya 
 
3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 
 

    2008 2009 2010 2011 2012 
nyilvántartott álláskeresők  

száma összesen 
fő 217 245 283 258 241 

20 éves és fiatalabb 
fő 24 25 19 16 18 
% 11 10 7 6 7 

21-25 év  
fő 36 45 60 50 48 
% 17 18 21 19 20 

26-30 év 
fő 33 30 33 39 34 
% 15 12 12 15 14 

31-35 év 
fő 23 20 37 32 29 
% 11 8 13 12 12 

36-40 év 
fő 21 32 29 22 19 
% 10 13 10 9 8 

41-45 év 
fő 36 33 42 32 35 
% 17 13 15 12 15 

46-50 év 
fő 26 32 35 36 34 
% 12 13 11 14 14 

51-55 év 
fő 14 21 19 23 18 
% 6 9 7 9 7 

56-60 év 
fő 4 7 9 8 6 
% 2 3 3 3 2 

61 év felett 
fő 0 0 0 0 0 
% 0 0 0 0 0 

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

  nyilvántartott/regisztrált  
munkanélküli összesen 

180 napnál régebben regisztrált 
 munkanélküli 

  fő fő % 
  nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen 

2008 91 126 217 49 61 110 54 48 51 
2009 102 143 245 56 83 139 55 58 57 
2010 120 163 283 65 62 127 54 38 45 
2011 138 120 258 58 36 94 42 30 36 
2012 Nincs adat 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
 

3.2.4. számú táblázat - Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves 
népesség száma nemenként 
 

év  18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 
  nő férfi összesen nő Férfi összesen 
  fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 227 219 446 14 6 17 8 31 7 



 31

2009 224 220 444 25 11 17 8 42 9 
2010 219 225 444 18 8 23 10 41 9 
2011 220 224 444 27 12 15 7 42 9 
2012 Nincs adat 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 

b) alacsony iskolai végzettség űek foglalkoztatottsága 
 

Az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága terén pontos adatokkal nem 

rendelkezünk, azonban ismert jelenség, hogy a romák és hátrányos helyzetűek között 

kevés 8 osztályos, vagy ennél magasabb végzettségűt lehet számlálni, így az 

elhelyezkedési lehetőségeik is korlátozottak.  A településen élő álláskeresők között több a 

8 osztálynál magasabb iskolai végzettségű személy. Az alacsony iskolai végzettségűekre 

jellemző, hogy jövedelmüket idénymunkákból szerzett jövedelmekkel egészítik ki. 
 

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 
 

év  
15 éves és idősebb 

lakosság száma 
összesen 

15-X éves legalább 
általános iskolát 
végzettek száma 

általános iskolai végzettséggel 
nem rendelkezők 15-x évesek 

száma  
  összesen nő férfi összesen nő férfi Összesen nő férfi 
  fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő % 

2001 1629 873 756 1283 643 640       
2011 Nincs adat 
Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás, Önkormányzati adatgyűjtés 
 
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 végzettség 

   Fő fő fő 
2008 217 37 88 
2009 245 36 114 
2010 283 43 134 
2011 258 34 105 
2012              241                                                        nincs adat 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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3.2.7. számú táblázat - Általános iskolai felnőttoktatásban tanulók létszáma és a 8. 
évfolyamot eredményesen végzettek 
 

 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 
 

 

középfokú 
felnőttoktatásba

n  
résztvevők 
összesen 

szakiskolai 
 felnőttoktatásban 

 résztvevők 

szakközépiskolai 
felnőttoktatásban 

résztvevők 

gimnáziumi 
felnőttoktatásban 

résztvevők 

  fő fő % fő % fő % 
2009 150 0 0 0 0 0 0 
2010 149 0 0 0 0 0 0 
2011 117 0 0 0 0 0 0 
2012 Nincs adat 

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

c) közfoglalkoztatás 
 

  A közfoglalkoztatási rendszer kialakításáról szóló 2011. évi CVI. törvény első mondata 

jól tükrözi ezt a fajta foglalkoztatási rendszer kiépítésének célját: „Az Országgyűlés az 

értékteremtő közfoglalkoztatás jogi kereteinek megteremtése és a munkaképes lakosság 

munkához jutása, az álláskeresők foglalkoztatásának elősegítése érdekében az alábbi 

törvényt alkotja…”  
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   Városunk célja megegyezik e törvényben foglaltakkal, vagyis szeretnénk, ha minél több 

ember tudna dolgozni, aki munkaképes, az álláskeresőket szeretnénk visszaintegrálni a 

munka világába, illetve a társadalmi életbe ez által, hiszen számos fizikai és szellemi 

tünetei ismertek a szakirodalmakból a munkanélküliségnek, melyeket szeretnénk 

megelőzni a közfoglalkoztatási program segítségével.  

    A foglalkoztatás szervezését Máriapócs Város Önkormányzatának Ügyfélszolgálati 

Osztálya látja el, a munkáltatói feladatokat, a munkaügyi, bérszámfejtési feladatokat a 

Magyar Államkincstár végzi. 

   A közfoglalkoztatottakat a helyi munkaügyi központtal kötött hatósági szerződés szerint 

foglalkoztatjuk.  

A közfoglalkoztatás folyamatos, különböző programok alapján történik, a Munkaügyi 

Központ támogatásától függően változó időben és létszámban.   

A közfoglalkoztatásban résztvevők munkájukat Máriapócs Város közigazgatási területén 

belül látják el.   A 2013. évben a közfoglalkoztatás január 1.napjától 2013. december 31. 

napig tervezett  időszakban a 2012. évben Start programban résztvevő közfoglalkoztatású 

munkavállalók elméleti képzésével indult. 

 A 2013. évi közfoglalkoztatás területei: belvízelvezetők rendbetétele, 

mezőgazdasági földutak rendbetétele, mezőgazdasági projekt, amelyekben a 

foglalkoztatás 2013. március 1. napjával indult 2013. december 31. napig. 
 

Belvízelvezet ők rendbetétele közfoglalkoztatási program :  

A projektbe bevont munkavállalók a város területén található nyílt- és zártrendszerű 

csapadék vízelvezető rendszerek folyamatos karbantartását, tisztítását, allergiát okozó 

gyomnövények irtását, végzik el, valamit külterületi szakaszon a nagyon fontos csapadék 

vízelvezető árok fent említett munkálatait.              

A program keretében 2013-ben tervezzük 2,5 km belterületi belvízelvezető árok, folyókák 

rendbetételét, továbbá 100 m belterületi belvízelvezető árok fed lapozását és 

újrabetonozását, illetve 1,5 km külterületi földmedrű árok rendbetételét.  

A belvízelvezető csatornák folyamatos karbantartásával, felújításával jelentősen csökken a 

belvízzel elöntött területek nagysága. 

Máriapócs Város 2011-ben kialakított külterületi kerékpárút mellett található nyílt 

csapadékvíz elvezető árkok folyamatos karbantartását szeretnénk elvégezni.  

Mezőgazdasági földút rendbetétele projekt:  A projektben tervezett feladatok a 

mezőgazdasági, önkormányzati földterületek és erdőterületekhez vezető önkormányzati 

utak karbantartása, kaszálása, gyommentesítése, nyesedékek irtása, allergiát okozó 

gyomnövények kaszálása. A nyesedékek és a gallyak feldolgozása, összegyűjtése a 
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területen, ami az utak mellett keletkezett, melyet a jövőben intézményeink fűtésére 

kívánjuk felhasználni. A mezőgazdasági utak karbantartása, tisztítása különösen fontos a 

Mária út mentén is. A projektben tovább kívánjuk folytatni az idei esztendőben már 

megkezdett útszakaszok további tisztítását, helyreállítását. A projektbe bevont 

munkavállalókkal 6860 fm útszakaszt kívánunk helyreállítani, karbantartani, valamint az 

útszéli nyesedékek és allergiát okozó gyomnövények irtását elvégezni. A projektben 

tovább kívánjuk foglalkoztatni az idei esztendőben bevont munkavállalókat, valamint új 

munkavállalók bevonását is szeretnénk megtenni. A mezőgazdasági földutak rendbetétele 

című projekt több szempontot is figyelembe véve fontos az Önkormányzat tekintetében, 

hiszen így az útszakaszok helyreállítása elvégezhető, a tisztítás közben keletkező gallyak 

felhasználhatóak önkormányzati tulajdonú épületek fűtésére, valamint a foglalkoztatással 

tovább csökkenthető a városban jelentős munkanélküliség is.  

Mezőgazdasági projekt :  

 2013-ban a belterületi kertekben, földterületeken összesen 2,5 ha területen a 

Máriapócs Város Önkormányzat közigazgatási területén működő étkeztetését biztosító 

főzőkonyhák alapanyag ellátásához burgonya, zöldség, hagyma, paprika, paradicsom, 

káposzta, sárgarépa, primőrárú megtermelése a kitűzött cél. 1 ha területen napraforgó 

mag termelést, valamint 7,5 ha erdőnyesést és kapálást  kívánunk folytatni.  

 A projekt keretében továbbá szeretnénk 500 m kordonos uborkát is termelni a 

helyben működő konzervgyár részére. Továbbértékesítésre szeretnénk még hagymát és 

káposztát is termelni. A projekt keretében étkezési napraforgó mag termelést tervezzük, 

melyet tovább érétkesítenénk a helyi felvásárlók részére.  

 A konyhákon rendszeresen étkezők száma meghaladja a napi 500 adagot. A tavalyi 

évben kialakított fóliaházban, a megtermelt zöldség és primőr áru biztosítja az étkeztetést 

a főzőkonyha alapanyag ellátásában. A jövőben is szeretnénk a fólióban a mezőgazdasági 

termelést tovább folytatni. Szintén a fóliaházban kerül előállításra szükséges palánták, 

amely a projekt keretében kerül megtermelésre. Egy hektár területen van burgonya, 

hagyma, káposzta ültetve, illetve vetve a helyben működő konyhák alapanyag 

biztosítására.  

A projektben lévő sokrétű termelési módnak köszönhetően a sikeres                                 

végrehajtás biztosítható. A projektben megművelni kívánt területek részben 

Önkormányzati tulajdonúak, míg egyes területekre haszonbérleti szerződést kíván kötni 

Önkormányzatunk.  
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A projektben mérhető a foglalkoztatottak által megtermelt áruk értéke, hiszen 

tovább értékesítés történik.    

2014-ben a megkezdett projekt folytatása keretében biztosítható az önfenntartás, amelyre 

a projekt is épít. Az önfenntartás biztosítható az önkormányzat területén működő 

étkeztetését biztosító főzőkonyhák alapanyag ellátásához burgonya, zöldség, hagyma, 

paprika, paradicsom, káposzta, sárgarépa, primőrárú megtermelésével, étkezési 

napraforgó mag termelése továbbértékesítésre. 

 A projekt hosszú távon ön fenntarthatóvá tehető. Több szempontból is fontos a 

projekt sikeres végrehajtása is, hiszen így bevétel realizálódik, a projekt az 

önfenntarthatóság felé mozdul, valamint a munkavállalók egy jó szemlélettel 

gazdagodnak, hiszen így odahaza is kamatoztathatják azt a tudást, amit a munkavégzés 

során tanulnak. A projekt megvalósulásával csökkenthető a város magas 

munkanélküliségi rátája is.  

Az önkormányzat közfoglalkoztatási terve a közelmúltban mintegy 62 fő alkalmazását 

vállalta, hogy enyhítse a hátrányos helyzetben lévők anyagi gondjait, amellyel egyidejűleg 

megélhetésüket is segíteni szándékoznak. 

   A közfoglalkoztatáson belül külön figyelmet fordítottak a roma származású lakosokra. 

Ezek alapján megállapítható, hogy e téren csak pozitív megkülönböztetésről beszélhetünk. 

d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobi litási, információs és egyéb 

tényezői (pl. közlekedés, potenciális munkalehet őségek, tervezett beruházások, 

lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségbe n működő foglalkoztatási 

programok stb.) 

 
A munkahelyek régi alkalmazottjaikat ritkán cserélik fiatal munkaerőre. Az oktatásból a 

munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok és képzések történnek a 

Munkaügyi Központba bejelentkezettek számára, a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú 

Kistérségi Társulás valamint a Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Kormányhivatal 

Munkaügyi Központ Nyírbátori Kirendeltsége révén. 

 

Tervezett beruházás közvetlen térségben szinte alig van, mely csak nagyon kis mértékben 

csökkenti a munkanélküliséget. A vállalkozási területek és lehetőségek nagy része 

lefedett, ezért nagyon nehéz új vállalkozások bevezetése.  

A térségben a START közmunka program keretein belül történik a foglalkoztatás. 
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e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munka erőpiacra való átmenetet 

megkönnyít ő programok a településen; képzéshez, továbbképzéshe z való 

hozzáférésük 

 
A településen nem működik a fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a 

munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő program, a vonzáskörzetben is csak 

elenyésző számban indítanak hasonló programokat.  

A Munkaügyi Központokban vannak támogatott képzések, de ezekre nagyon 

nehezen lehet bekerülni. Az indított képzések sem adnak megfelelő végzettséget ahhoz, 

hogy el tudjanak vele helyezkedni a résztvevők, mivel rendszerint túlképzés van ezekből, 

a szakmákból. A településen munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek nem 

működnek, ilyen szolgáltatásokat senki nem végez.  

A Munkaügyi Központban lehet érdeklődni az általuk indított képzésekről, állás 

lehetőségekről.  

A Munkaügyi Központ által szervezett képzésekről Máriapócs Város 

hirdetőtáblájáról, a www.mariapocs.hu weblapról valamint a Pócsi Tv. (helyi adás) 

tájékozódhat a lakosság. 

 

f) munkaer ő-piaci integrációt segít ő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése 

(pl. feln őttképzéshez és egyéb munkaer ő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, 

helyi foglalkoztatási programok) 

Az alacsony iskolázottságúak számára felzárkóztató felnőttképzést többnyire - 

igény szerint -a környéken könnyen elérhető, Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú 

Kistérségi Társulás indít, amelyeken a 8 osztályos általános iskolai végzettségen kívül 

érettségit és szakmát  is lehet szerezni. 

 
g) mélyszegénységben él ők és romák települési önkormányzati saját fenntartá sú 

intézményekben történ ő foglalkoztatása 

 
Jelentős a helyi közfoglalkoztatási program, amelyről a fentiekben már beszámoltunk. Az 

önkormányzat nem foglalkoztat intézményeiben, roma munkavállalót, mivel a feladat alapú 

finanszírozás behatárolja a munkavállalók számát az önkormányzatnál és az 

önkormányzat intézményrendszereiben. Problémaként azonosítottuk, hogy a Romák 

foglalkoztatását megnehezíti, hogy nem rendelkeznek megfelelő iskolai végzettséggel, ami 

a közszférában elvárás, vagy sok esetben törvény is meghatároz.  
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h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terüle tén 

 
A foglalkoztatás területén való hátrányos megkülönböztetésről nincs feldolgozható 

adatunk.  

Ilyen irányú észrevétel nem érkezett a település jegyzőjéhez, polgármesteréhez, 

intézményvezetőihez. 

 
3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, 

munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások 

 
Az aktív korúak ellátásának körében megállapított rendelkezésre állási támogatást 

felváltotta a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Fht) , amelynek feltételei több helyen is 

átalakultak.  

Alapvető módosítás, hogy az Fht-ra való jogosultságot évente felül kell vizsgálni, míg a 

rendelkezésre állási támogatást csak kétévente kellett. A két felülvizsgálat között eltelt 

időben minden támogatottnak legalább 30 nap munkaviszonyt kell létesítenie, olyan 

módon, hogy az igazolható legyen a felülvizsgálatkor. Erre lehetősége van több módon.    

Nyílt munkaerőpiacon folytat keresőtevékenységet, egyszerűsített foglalkoztatottként 

létesít munkaviszonyt, háztartási munkát folytat, munkaerő-piaci programban vesz részt, 

közérdekű önkéntes tevékenységet folytat, vagy közfoglalkoztatásban vesz részt.  

Munkaer ő-piaci szolgáltatások 

Az Flt. III. fejezete rögzíti a munkaerő-piaci szolgáltatások és foglalkoztatást elősegítő 

támogatásokat.  

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. 

Álláskeres ők támogatása 

A támogatott képzésben részesíthet ő személyek körét és a képzési támogatásként 

adható juttatásokat az Flt. 14. §-a rögzíti. 

A hátrányos helyzet ű személyek foglalkoztatásának b ővítését szolgáló támogatások 

nyújthatók az Flt. 16. §- alapján a munkaadó részére a törvényben rögzített feltételek 

esetén. 
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Az álláskeres ők vállalkozóvá válását el ősegítő támogatás nyújtható az Flt. 17. §-a 

szerint a legalább három hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántartott, vagy 

rehabilitációs járadékban részesülő magánszemélyek számára, legfeljebb hat hónap 

időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összegéig terjedő 

vissza nem térítendő formában, pályázati eljárás keretében. 

A munkahelyteremtés és munkahelymeg őrzés támogatásáról az Flt. 18. §-a 

rendelkezik, eszerint pályázati eljárás keretében, vissza nem térítendő munkahelyteremtő 

támogatás nyújtható a munkavállalók létszámának növelésével tartós foglalkoztatást 

biztosító munkáltató 

Az álláskeresők ellátására vonatkozóan az Flt. 25. §-a szerint álláskeresési járadék  

folyósítható annak az álláskereső személynek, aki megfelel a törvény e rendelkezése 

szerinti feltételeknek. 

Az Flt. 30. §-a szerint az álláskereső kérelmére nyugdíj el őtti álláskeresési támogatás t 

kell megállapítani a jogszabályban rögzített feltételek esetén. 

Az álláskereső részére járó álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával, 

valamint a munkahelykereséssel kapcsolatos helyközi utazási költségtérítés  állapítható 

meg az Flt. 32. §-a szerint. 

A szociális ellátás legnagyobb részét a lakásfenntartási támogatás, valamint az 

átmeneti segélyezés adta, emellett jelentős számban részesültek rendkívüli és rendszeres 

gyermekvédelmi támogatásban. Közgyógyellátási igazolvánnyal 93-an rendelkeznek. 

A városban a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya igen magas. 

 
 
3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 
 

  
Nyilvántartott 
álláskeresők 

száma 
segélyben részesülők fő segélyben részesülők % 

2008. 1. negyedév 251 15 6 
2008. 2. negyedév 217 9 4 
2008. 3. negyedév 189 10 5 
2008. 4. negyedév 185 15 8 

2008. átlag  210,5 12 6 
2009. 1. negyedév 202 21 10 
2009. 2. negyedév 208 8 4 
2009. 3. negyedév 227 14 6 
2009. 4. negyedév 239 31 13 
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2009. átlag  219 18 8 
2010. 1. negyedév 240 19 8 
2010. 2. negyedév 199 12 6 
2010. 3. negyedév 203 19 9 
2010. 4. negyedév 225 24 11 

2010. átlag  217 18 8 
2011. 1. negyedév 295 44 15 
2011. 2. negyedév 275 9 3 
2011. 3. negyedév 248 19 8 
2011. 4. negyedév 222 1 0,5 

2011. átlag  260 18 7 
2012. 1. negyedév 305 0 0 
2012. 2. negyedév 273 0 0 
2012. 3. negyedév 232 0 0 
2012. 4. negyedév 219 0 0 

2012. átlag  257 0 0 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek száma 
 

  
nyilvántartott álláskeresők 

száma 
álláskeresési járadékra 

jogosultak  
 fő fő % 

2008 217 95 44 
2009 245 110 45 
2010 283 97 34 
2011 258 105 41 
2012 241 48 20 

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

  
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 6 100 152  0 0 
2009 7 100 161  0 0 
2010 13 100 157  0 0 
2011 12 100 190  0 0 
2012 11 100 159  3 0 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Helyi adatgyűjtés 
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3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció  
 

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

állományt, a szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, 

feltárva a településen fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett 

lakhatási helyzeteket és hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat.           

Emellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a 

szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 

 
A lakhatás olyan alapvető jog, amely a többi alapvető jog és a méltó élet feltétele. 

Elismeri az Emberi Jogok Chartája és az Európa Tanács Átdolgozott Európai Szociális 

Chartája, továbbá igen sok európai állam alkotmánya.  

Ahhoz, hogy az egyén képes legyen beilleszkedni a társadalomba és felépíteni az 

életét, létfontosságú, hogy fedél legyen a feje felett. A lakosság elöregedése, a – kellő 

források híján a szülői házban maradó – fiatal nemzedékek elszegényedése, a fogyatékkal 

élők megfelelő lakáshoz jutása, továbbá a bevándorlók lakáshoz jutása mind figyelembe 

veendő szempont.  

A lakás otthont, védettséget, biztonságot, intim szférát jelent, lehetőséget a 

visszavonulásra, a bensőséges élet megóvására, alkalmas helyet, ahol az ember önmaga 

lehet, nem kell szerepet játszania. Önkormányzatunk 2 darab önkormányzati bérlakással 

rendelkezik.  

A máriapócsi lakások döntő hányada összkomfortos, közel ötödük félkomfortos.               

A komfort nélküli lakások aránya alacsony, összesen 9 lakás esetében jellemző.  

A lakások 84 százaléka két, illetve három szobásak, 7.8 százalék az ennél 

nagyobb, illetve 7.6 százalék az egy szobás lakások aránya.  

A háromnál több szobával rendelkező lakások megoszlása nem egyenletes a 

városban, a 21 utcából 12 utcán (Bátori, Béke, Bogáti, Debreceni, Honvéd, Jókai, Kossuth, 

Ófehértói, Petőfi, Petri, Selyem és Szőlő) találhatók, mely 57 százalékos arányt jelent.  

Az egy szobás lakások eloszlása ennél egyenletesebb, de feltűnően magas az 

arányuk a Dózsa György, az Erdei, a Jókai és a Petőfi utcák esetén. 

 
A lakások dönt ő többsége 50 és 100 m² közötti alapterülettel rende lkezik , 

közel ötödrészük 100 és 200 m² közötti. Közel minden tízedik lakás 50 m² alatti, elenyésző 

az aránya a 200 m² feletti alapterületű lakásoknak. Ilyen nagy alapterületű lakások csak a 

Debreceni, Kossuth és Ófehértói utcákról kerültek be a felmért háztartások mintájába.  
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Ennél kevésbé koncentráltan helyezkednek el az 50 m² alatti alapterületű lakások, 

de feltűnően magas az arányuk a Dózsa György, Erdei, Jókai, Petőfi és Selyem utcákon.  

 
A fiatal házasok 16.5 százaléka él 50 négyzetméteres, vagy 50 m² alatti 

alapterületű lakásban, mely mindaddig megfelelőnek minősíthető, ameddig a házaspárok 

nem vállalnak gyermeket, vagy gyermekeket.  

 

Az egyedül élők körében 12.3 % azok aránya, akik relatíve nagy alapterületű 

lakásban élnek, melynek fenntartása, „karbantartása” nem könnyű egy ilyen 

élethelyzetben, különösen akkor, ha tudjuk, hogy körükben magas az idősek aránya.  

A legkedvezőbb helyzetű csoportnak ebben az esetben a középkorú házaspárok 

minősíthetők. 

 

A lakásviszonyok jellemző problémái a közműdíj-, illetve lakáshitel-tartozások, 

hátralékok felhalmozódása.  

Lakhatást segítő támogatás a normatív lakásfenntartási támogatás. Településen a 

szociális igazgatásról és ellátásról szóló 1993. évi III. törvény szerint megállapított 

normatív lakástámogatást családnak állapított meg az önkormányzat. A lakástámogatás 

havi összege 2.500.- 8000.- Ft / havi összegben került megállapításra.  

 

A lakásállomány száma Máriapócson 720 db . Településünkön nem megfelelő 

lakhatási feltétellel, veszélyeztetett élő személy, és közterületen élő hajléktalan személy, 

az önkormányzat nyilvántartásában nincs.  

Az időskorúak lakhatási helyzete a települési viszonylatban kielégítőnek mondható.  

A településen működő intézmények épületeinek állapota közepesen elfogadható, az 

infrastrukturális ellátottság kiválónak mondható.  

 

A településen élők eladósodásának a folyamata a 2012-2013 évben volt 

érzékelhető.        

A végrehajtó irodák által kért adatszolgáltatásból, valamint az ingatlanárverési 

hirdetmények számából lehet következtetni, hogy megközelítőleg, 10-12 család adósodott 

el. 
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3.4.1. számú táblázat - Lakás állomány 
 

db 
összes 

lakásállomány 
 

bérlakás állomány 
szociális 

lakásállomány 

egyéb lakáscélra 
használt nem 

lakáscélú ingatlanok 

  

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülmény
eket 

biztosító 
lakások 
száma 

 

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülmény
eket 

biztosító 
lakások 
száma 

 

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülmény
eket 

biztosító 
lakások 
száma 

 

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülmények
et biztosító 

lakások 
száma 

2008 728  2 0 0 0 0 0 
2009 729  3 0 0 0 0 0 
2010 731  2 0 0 0 0 0 
2011 731  2 0 0 0 0 0 
2012 720 36 2 0 0 0 0 0 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok 
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Városrészi SWOT elemzés   
 

Erősségek  

 
 

Gyengeségek  
  

• Kiépült infrastruktúra (járdák, 

úthálózat, csatornázás)  

• Nyugodt, csendes 

lakóterületi övezet  

• Szegregátumok jó 

infrastrukturális állapota  

 

 

• Egyes utcákban a belvíz és 

felszíni vízelvezetés 

fejlesztésre szorul  

•  Kevés  kerékpárút  

• Kevés üres telek – mély 

fekvésű területen található  

• Kevés a vendéglátóhely  

 

Lehetőségek                  Veszélyek  

 

• További építési telkek 

kialakítása szükség esetén  

• Termálvíz hasznosítása  

• Vallási turizmus 

lehetőségeinek hatékonyabb 

kiaknázása  

 

 

• A régi épületek további 

leromlása  

• település lélekszámának 

csökkenése  

• Lakások nem felelnek meg a 

korszerű energetikai 

elvárásoknak. 

 
 

A lakhatási feltételeket a lakásfenntartási támogatásokkal segíti az önkormányzat.             

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az 

általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott 

hozzájárulás.  

Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a 

háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 150%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi 

költsége a háztartás havi összjövedelmének 25%-át meghaladja. 

A normatív lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani.  
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a) bérlakás - állomány 

Településünkön 2 darab önkormányzati bérlakás található. 

b) szociális lakhatás 
 

Településünkön nem található szociális lakás. 
 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok  

Nem található településünkön egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlan. 

e) lakhatást segít ő támogatások 

 
3.4.3. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatásban részesülők 
 

  
lakásfenntartási támogatásban 

részesítettek száma 
adósságcsökkentési támogatásban 

részesülők száma 
2008 199 0 
2009 161 0 
2010 173 0 
2011 233 0 
2012 256 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
f) eladósodottság 

A családok közül néhányan ugyan eladósodtak, de ez nem veszélyezteti a lakhatást.                

Az eladósodás elsősorban a rezsi kiadásokból és a lakáskölcsönökből tevődik össze.  

Önkormányzatunknak pontos adata nincs arról, hogy ez hány családot érint.  
 
Az Alapszolgáltatási Központ munkatársai segítenek  a közüzemi – és banki tartozások 

miatt bajba került embereknek. Többségében sikerült részletfizetési megállapodásokat, 

fizetési haladékot, átütemezést kérni ezeknél a szolgáltatóknál. A településen egyre több 

család szerelteti fel az előrefizetős órákat, azért hogy ez által is csökkenjen az 

eladósodása az E-On felé. 

Egész évben folyamatosan  rendezi az Intézmény  klienseinknek a védendő fogyasztói 

nyilvántartásba vételhez és meghosszabbításhoz az E-ON és a TIGÁZ felé a 

nyomtatványokat. 

 

g) lakhatás egyéb jellemz ői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezked ő 

lakások, min őségi közszolgáltatásokhoz, közm űszolgáltatásokhoz, közösségi 

közlekedéshez való hozzáférés bemutatása 

Máriapócson nincs külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakás, így a 

kérdés nem releváns. 
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3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 
 
a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemz ői (kiterjedtsége, területi 

elhelyezkedése, megközelíthet ősége, lakásállományának állapota, 

közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségei, egyéb 

környezet-egészségügyi jellemz ői stb.) 

 

Szegregátumnak nevezzük azokat a területeket, ahol az aktív korú népességen 

belül a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és a rendszeres 

munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya mindkét mutató tekintetében magasabb, 

mint 50%. 

Máriapócson van szegregált utcarész, ahol a lakosság zöme roma. A lakóterületen 

található házak többsége szoba-konyhás, éléskamrával ellátott alacsony komfortfokozatú 

lakások.  

     Az itt élőknek saját tulajdonú lakásaikban, a felújításra, tereprendezésre nincs anyagi 

forrásuk.  

       Életveszélyes, rendezetlen tulajdonú lakások nincsenek az utcában. 4 lakásnak 

rendezetlen a tulajdon viszonya, ami nem minősül önkényes lakásfoglalásnak, mivel 

vérszerinti rokonság birtokára építkeztek azok hozzájárulásával. 

Az utca infrastrukturális ellátottsága a szennyvíz hálózat, vezetékes víz, villany, 

kábel TV és pormentes út és járda (kivétel a Dózsa György úti építési engedéllyel nem 

rendelkező lakások környezete) kiépített. A közüzemi költségek (víz, gáz, szennyvíz) miatt 

a gerinchálózatra történő bekötés azonban sok lakás esetében nincs megoldva, a 

tartozások miatt pedig sok lakásban szüneteltetik a szolgáltatásokat, a villanyórát is több 

helyen leszerelte a szolgáltató. 

 

b) a telepen/szegregátumokban él ők száma, társadalmi problémák szempontjából 

főbb jellemz ői (pl. életkori megoszlás, foglalkoztatottsági hely zet, segélyezettek, 

hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet ű gyermekek aránya, stb.) 

 

Az alábbi diagramok szemléltetik a település, illetve az egyes szegregátumok kor szerinti 

megoszlását.  Lakónépességen belül, a gyermekkorúak száma 323 fő, közel 15%, az aktív 

korúak száma 1453 fő, 67,8%, az időskorúak száma pedig 377 fő.   
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Az 1. szegregátumban kiemelkedően magas a gyermekkorúak aránya, azaz a 0-14 

évesek száma/aránya. A szegregátumban élők 41,1 %-a ebbe a korosztályba tartozik. Az 

aktív korúak aránya az itt élő lakosságon belül eléri az 57 %-ot   
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A 2. szegregátumban élők kor szerinti megoszlását az alábbi ábra jól jellemzi.  A terület 

szervesen beintegrálódik a városi szövetbe. A magántulajdonban lévő lakások értéke nem 

olyan alacsony, hogy az érte kapott összegből az itt élők ne tudnának másikat vásárolni, 

ennek ellenére a térbeli mobilizáció nem jellemző. Az itt élők nem tartoznak a 

legalacsonyabb státuszú réteghez, saját erőből lakásaik felújítására azonban munka 

hiányában nem képesek. 
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A 3. szegregátumban élők kor szerinti megoszlását szemlélteti a fenti diagram. Jól látható, 

hogy alacsony a lakónépességen belül a 0-14 évesek aránya, ezzel szemben viszont 

magas az aktív korúak aránya. Ez azt jelenti, hogy az ebben a szegregátumban élők 

kevés gyermeket vállalnak, szemben az 1. sz. szegregátummal. Jellemző továbbá erre a 

területre, hogy a házak 69,7%-a alacsony komfortfokozatú. Az itt élőknek a felújításra, 

nincs anyagi forrásuk. A terület szervesen beintegrálódik a városi szövetbe. A 

magántulajdonban lévő lakások értéke olyan alacsony, hogy az érte kapott összegből az 

itt élők nem tudnának másikat vásárolni, a térbeli mobilizáció nem jellemző. 

A szegregációs index kiszámításához szükséges iskolázottsági és rendszeres 

munkajövedelem mutatók szomorú képet festenek elénk. 
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Adat  Település egésze 1. szegregátum 2. szegregátum 3. szegregátum 

1. Legfeljebb általános iskolai 

végzettséggel rendelkezők aránya 

az aktív korúakon (15-59 évesek) 

belül (%) 

35,51 79,59 59,69 68,42 

2. Rendszeres munka 

jövedelemmel nem rendelkezők 

aránya az aktív korúakon (15-59 

évesek) belül (%) 

52,44 83,67 79,08 93,42 
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A szegregátumok esetében a mutatók messze meghaladják az 50%-ot. A legrosszabb 

helyzetű 1. szegregátumban a legfeljebb általános iskolai végzettségűek aránya majdnem 

eléri a 80%-ot, míg a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya meg is 

haladja azt. 

A két előző mutatót összegyúrva megkapjuk a településrészekre jellemző szegregációs 

indexeket. Ezeket az alábbi táblázatban foglaltuk össze. 

 

 



 50

 

Adat  Település egésze 1. szegregátum 2. szegregátum 3. szegregátum 

A legfeljebb általános iskolai 

végzettséggel rendelkezők és 

rendszeres  munkajövedelemmel 

nem rendelkezők száma az 

aktívkorúakon belül (fő) 

406 39 107 51 

A legfeljebb általános iskolai 

végzettséggel rendelkezők és 

rendszeres  munkajövedelemmel 

nem rendelkezők aránya az 

aktívkorúakon belül (%) 

27,94 79,59 54,59 67,11 

 

Jól látható, hogy a településen lakó aktív korúak közel 28%-ra igaz, hogy legfeljebb 

általános iskolai végzettséggel rendelkezik és nincs rendszeres jövedelme, vagyis olyan 

csapdahelyzetben él, amelyből nagyon nehéz kitörni. 

Ez a mutató a bevont 1. szegregátumban közel 80%-ot tesz ki, a 2. szegregátumban közel 

55 %-ot, míg a harmadik szegregátumban több mint 67%-ot. 

Sajnos elmondható, hogy a az IVS-t megalapozó 2001-es állapot még jelenleg is fennáll, 

és mind a három településrész szegregációs indexe meghaladja a kritikus 50%-ot. A 

három közül a legrosszabb helyzetben pedig a bevont 1. szegregátum van. 

 

c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakoss ág területi átrendez ődésének 

folyamatai 

A településünk többi részén nem tapasztalható valamint nem is prognosztizálható. 
 
3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz val ó hozzáférés   
 

A településen összesen 1 háziorvosi praxis működik, vállalkozói alapon. Itt látják el 

a felnőtt és a gyermek lakosokat is. A rendelő megközelíthetősége Máriapócson 

megfelelő. A városban az alapszintű laborvizsgálatok is elérhetőek.  

A település önálló mentőállomással nem rendelkezik, a legközelebbi mentőállomás 

Nyírbátorban, 12 km-re található. Egy gyógyszertár van a településen, éjszakai ügyeletet 

nem tart. Az egészségügyi intézmények akadálymentesítettek. Szakellátást legközelebb 

Nyírbátorban és Nyíregyházán lehet igénybe venni. 
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a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátás hoz való hozzáférés  
 
3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 
 

  

Felnőttek és gyermekek 
részére szervezett 

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 
 
3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 
 

  közgyógyellátási igazolvánnyal 
rendelkezők száma 

2008 97 
2009 54 
2010 32 
2011 71 
2012 93 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 
 

  
ápolási díjban részesítettek 

száma 
2008 5 
2009 8 
2010 8 
2011 6 
2012 5 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

b) prevenciós és sz űrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori 

kötelez ő szűrésekhez) való hozzáférés   

Helyi szűrővizsgálatok, tüdőszűrő, védőnői szűrések biztosítottak.  

Fogászati szűrést az iskola-egészségügyi feladatok közt 1 fő fogorvos végzi az oktatási 

intézményekkel történt megállapodások alapján. Az iskolafogászati rendelésen szinte 

minden tanuló megjelenik szűrővizsgálaton. A gyermekek egészségügyi szűrése biztosított 

a védőnői hálózaton keresztül. 
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Az óvodában, általános zajló szűrőprogramok rendszeresek, amelyeket korrekt 

tanácsadás egészíti ki. A védőnő végzi a várandós anyák és a 0-18 éves korú gyermekek 

gyógyító-megelőző ellátást.  A várandós anya gondozása: felkutatja, nyilvántartásba veszi, 

kiszűri a veszélyeztetetteket, otthonában látogatja, tanácsadáson ellátja, szükséges 

vizsgálatok elvégzésére felvilágosítja, felkészíti a gyermekvállalásra.  

Csecsemő, kisgyermekek gondozása az újszülöttet nyilvántartásba veszi, 

rendszeresen látogatja, tanácsadáson ellátja, az anyát felvilágosítja a helyes táplálás, 

gondozás tudnivalóiról. Csecsemőkorban a kisgyermek 3 éves koráig rendszeresen 

otthonában látogatja, figyelemmel kíséri testi, szellemi fejlődést. Óvodában, iskolában 

rendszeres látogatásokat végez (tisztasági, tetvességi, státuszvizsgálatokat, felvilágosító 

előadásokat tart). 

Kötelező jellegű népegészségügyi szűrések már nem léteznek. A behívóleveles szűrések 

ajánlottak. Kötelezően elrendelt szűrővizsgálat járványügyi indokkal lehetséges, ezek nem 

tartoznak a népegészségügyi szűrések közé. 

Szervezett szűrések (pld. mammográfia, méhnyakrák-szűrés) időnként vannak, és a 

lakosok élnek is ezzel a lehetőséggel. 

 

c) fejleszt ő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

Egészségügyi szakellátás helyben (kórház, sürgősségi ellátás, emlő-szűrő állomás, 

méhnyak-szűrő szakrendelés és fogyatékos személyek rehabilitációja) nem biztosított. 

Ezeket az ellátásokat a 30 km-re lévő megyeközpontban, Nyíregyházán lehet igénybe 

venni. 

 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempon tjainak megjelenése 

Az önkormányzat által biztosított közétkeztetés megfelel az érintett korosztály egészséges 

étrendjére vonatkozó elvárásoknak. 

 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés   

A településen többféle sportolási lehetőségre van mód. Labdarúgás, küzdősport, tenisz. 

A szabolcsi kisváros a második legnépszerűbb technikai sportágnak, a rallycrossnak lett a 

hazai fellegvára.   Rabócsi Tibor nyíregyházi vállalkozó 1996. november 23-án megnyitotta 

a tulajdonosának nevét viselő pályaát az A.M.G. RabócsiRinget.  

Az Autó-Motor-Gokart (A.M.G.) sportkomplexummá serdülő létesítmény 96'-tól elsősorban 

minőségi rallycross versenyekkel alapozta meg hírnevét. A 2000-es esztendőben a pálya 

elnyerte a Magyar Nemzeti Autósport Szövettség "Év pályája" különdíját. Mára az ország 
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legmodernebb és leglátogatottabb magyar rallycross pályája, amely nemzetközi 

minősítéssel bír és már többször helyt adott a Zemplén-Rallye Országos Bajnokság 

Prológjának is.  A rallycross versenyek mellett motoros verseny (supermoto) rallysprint, 

valamint partner és vevőtalálkozók kerülnek megrendezésre. 2003-tól a sportkomplexum 

bővítésével a profi Gokart Országos Bajnoki futamoknak is helyt ad a RabócsiRing.               

A beruházásban egy kemping és egy étterem építése is megvalósult. 

Az igényes és színvonalas szolgáltatások, a színes rendezvénysorozatok kínálnak évről-

évre kultúrált szórakoztatást és egyfajta garanciát az ország és a régió technikai-sport 

szerelmeseinek. A folyamatos fejlődésnek köszönhetően 2007-től már éjszakai 

villanyfényes Európa Bajnoki futamokban  is gyönyörködhetnek a Rallycross, a Drift, a 

technikai sportok kedvelői. A településen található 2 db salak borítású teniszpálya melyet 

igény szerint az ide látogató turisták is igénybe vehetnek. Az esélyegyenlőséggel 

kapcsolatos legfontosabb sportolási lehetőség az általános iskolában található boksz 

terem, melyet többségében roma és hátrányos helyzetű fiatalok látogatnak, tehetségük és 

kitartó szorgalmuknak köszönhetően rendszeresen jól szerepelnek az országos és 

nemezközi versenyeken a küzdősportok számos szakágában. (általánosan elfogadott 

tény, hogy az ökölvívás az egyetlennek mondott olyan sportág, amely nem diszkriminál). 

Sportolási célra a Város lakossága rendszeresen használja a nemrégen épített kerékpár 

utat kerékpározásra, futásra. 

 

 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltat ásokhoz való hozzáférés 

A Képviselő – testület a 71/2011.(VI.08.) határozatával döntött arról, hogy 

a szociális alapszolgáltatásokon belül működtetett családsegítést, házi segítségnyújtást, 

idősek klubját, valamint a gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátását – az új működési 

engedély kiadását követően – (l2011. szeptember 01-től) a Nyírbátor és Vonzáskörzete 
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Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül kívánja működtetni. A feladatokat továbbra is a 

máriapócsi Alapszolgáltatási Központ munkatársai látják el. 

Családsegítés:  a családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák illetve egyéb 

krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez 

vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési 

képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. 

 

Házi segítségnyújtás:  a házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az ellátást 

igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását - szükségleteinek megfelelően - lakásán, 

lakókörnyezetében biztosítja. A területi szociális gondozó feladatainak ellátása során 

segítséget nyújt ahhoz, hogy kliensének fizikai, mentális és szociális szükséglete 

biztosított legyen. 

A területi szociális gondozást a kliens saját környezetében, korának, élethelyzetének és 

egészségi állapotának megfelelően, a meglévő képességek fenntartásával és 

fejlesztésével kell biztosítani. 

 

Gyermekjóléti szolgáltatás : 

A Gyvt. 38. §-a értelmében a gyermekjóléti alapellátás célja, hogy hozzájáruljon a 

gyermekek testi, értelmi, erkölcsi és érzelmi fejlődésének, jólétének, a családban történő 

nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez, a kialakult 

veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő 

kiemelésének megelőzéséhez. A Gyermekjóléti Szolgálat feladatait a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben 

foglaltak alapján látja el. 

 

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenl ő bánásmód követelményének 

megsértése a szolgáltatások nyújtásakor 

A szolgáltatások nyújtásakor hátrányos megkülönböztetés, az egyenlőbánásmód 

követelményének megsértése nem fordult elő. A jövő években is azon leszünk, hogy ez 

így maradjon, hiszen a minden egyénnek egyenlő esélye és joga van az élethez. 

 

 

 

 



 55

h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatás ok, szolgáltatások) a szociális 

és az egészségügyi ellátórendszer keretein belül 

 

Az önkormányzat a kötelezően ellátandó feladatok közül a házi segítségnyújtás 

igénybevételét biztosítja a rászorulóknak. Az idősek napközbeni, illetve bentlakásos 

ellátásáról a Boldog II. János Pál Pápa Idősek Otthona gondoskodik. Valamint az 

önkormányzat anyagi lehetőségeihez képest élelmiszer csomagot oszt a rászorulóknak. 

Ez évben szociális tűzifa kiosztására is sor került. 

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 
 

a) közösségi élet színterei, fórumai 

Máriapócs város a lehetőségeihez mérten mindig szem előtt tartotta a lakosság 

igényeit. Ennek érdekében a városban Művelődési Ház és Városi Könyvtár valamint  

számos Civil Szervezet működik:  

• civil egyesületek (Máriapócsi Horgász Egyesület, Független Női Szövetség, 

Máriapócsi Nyugdíjas Egyesület, Máriapócsi Polgárőr Egyesület,  Máriapócsi 

Ifjúsági Egyesület, Vigyázzunk Egymásra Egyesület, Máriapócsi Zarándokút 

Közhasznú Egyesület), 

• alapítványok („Máriapócsért” Alapítvány, „Máriapócsi Gyermekekért” Alapítvány, 

Idősek Otthona Lakóiért Alapítvány, a Máriapócsi Óvoda Gyermekeiért Alapítvány).  

A Művelődési Ház egész éven át várja a kultúra iránt érdeklődő lakosokat. Az 

intézmény napi 8 órában áll a látogatók rendelkezésére. A felújított belső tér helyet ad az 

évek óta működő kézműves műhelynek.  

A technika fejlődésével, minisztériumi támogatással fejlesztették számítógépes 

szolgáltatásainkat, így a Városi Könyvtár már nem csak a hagyományos nyomtatott 

dokumentumokkal áll az olvasók rendelkezésére, de internetes hozzáféréssel az ország 

könyvtári hálózatából bármilyen segítséget nyújtanak látogatóinknak.  

Az iskolai tanulmányaikhoz helyben hozzáférhetnek az információkhoz az 

egyetemeken és főiskolákon tanulók. E-Magyarország Pontként a lakosság tájékoztatási 

igényeit szolgálja ki. Egy épületben található a Művelődési ház, illetve a Könyvtár, 

Információs terem, Teleház szakköri termek, valamint Nagyterem.                                             
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 A nagyteremben szokták tartani közmeghallgatásokat, egyesületi programokat. 

Évről évre nagy sikernek örvend a nyári Zsiráf tábor, ahová nem csak a helyi, de a 

környező települések kisebb-nagyobb gyerekei is elmennek. A könyvtár tagjai diákok és 

felnőttek, akik hagyományos könyvkártyás kölcsönzéssel kölcsönözhetnek a könyvtárból. 

A településen Városi televízió is működik. A település valamennyi –előre jelzett- 

rendezvényéről felvétel készül, melyet plakáton meghirdetett időpontban sugároznak, 

ismételnek.   

A Máriapócsi Horgász Egyesület tagjai gondoskodnak a horgásztó és környezetének 

rendben tartásáról, a halállomány pótlásáról, a házi versenyek szervezéséről, valamint a 

szigorú horgászási szabályok betartásáról és betartatásáról. Mivel ténylegesen speciális 

sportszervezetről van szó, és a benne aktívan résztvevőknek is magas a száma, indokolt, 

hogy az önkormányzat külön és kiemelten kezelje ezt a szakágat. Ezt az igényt az is 

alátámasztja, hogy egy nagy értékű szép környezetben lévő önkormányzati tulajdonú 

horgásztóról van szó. A Horgásztó és Csónakázótó a 13 ha-os Szabadidő park része,             

3,5 ha -s vízfelülettel. A két tavat a IV/4 Felső - Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság 

kezelésében lévő főfolyás szeli ketté, és egyben biztosítja a víz utánpótlást is.  

Az Egyesület kétszer nyerte el    2007-ben és 2008-ban a „Tiszta víz rendezett vízpart” 

elismerést a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumtól, illetve a Magyar Horgász 

Egyesülettől, a vízpart hasznosításában a rend és tisztaság kialakításában és 

fenntartásában végzett eredményes munkájukért. 2007-ben először  hirdették meg a 

Horgásztábort, mely azóta is minden évben megrendezésre kerül. Rendszeresek a 

horgászversenyek. 

http://www.youtube.com/watch?v=AvdtK_iupvA 

Kis település Máriapócs, ezért az egymásért élés itt különösen a középpontba kell 

kerüljön. Egymás nélkül iskola, óvoda, városi könyvtár, alapszolgáltatási központ, hivatal, 

rendőrőrs egymást kihagyva vagy megkerülve nehezen jutnánk előre.  
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A helyi értékek felismerése és kiaknázása az egyik legnagyobb fejlesztési 

lehetősége a városnak. A fejlesztési beruházások elengedhetetlenek a város 

továbbfejlődése érdekében. A pozitív jövőkép szerint minden fejlesztés végcélja a jó és 

javuló életminőség biztosítása az itt élők számára.  

Ennek alapfeltétele, hogy megfelelő színvonalú infrastruktúra, fejlődőképes 

beruházások rendelkezésre álljanak. A minőségi élet feltételei csak akkor biztosíthatóak 

teljes mértékben, ha a fejlődés közepette megmaradnak a város kulturális, illetve 

természeti- környezeti értékei. 

b) közösségi együttélés jellemz ői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük) 
 
A településen nem fordul elő etnikai konfliktus. A lakók zavartalanul élnek a településen.             

A máriapócsi romákra jellemző, többségük igyekszik kihasználni az idénymunka             

(ez általában a mezőgazdaságban és a dohánytermesztésben nyilvánul, közmunka adta 

lehetőségeket.  

 

c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (ado mányozás, önkéntes munka 

stb.) 

Az Önkormányzat évente több alkalommal szervez karitatív szervezetekkel 

együttműködve adományozást. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet által szervezett                  

EU élelmiszer segély program, Alapszolgáltatási Központ ruhaosztás.  

A Vigyázzunk Egymásra Egyesület már több éve szervez ruhagyűjtést a rászorulók 

részére. Több szállítmányt vittek már a polgárőrök, a helyi önkormányzat és a lakosok 

segítségével a nyíregyházi kórházba, a nagykállói kórházba az Oltalom Szeretet 

Szolgálathoz valamint a csiksomlyói gyerekeknek. A városban található civil adományozás 

nagy hagyományokkal rendelkezik, minden egyes civil egyesület, alapítvány kiveszi a 

részét lehetőségeikhez képest. Nemrégiben alakult a Borostyán club melynek feladata a 

daganatos betegségben szenvedők és családtagjaik kortárs segítése. Sajnos elmondható 

hogy Máriapócson kiemelkedően magas a daganatos betegségben szenvedők száma.             

A településünkön a Római és a Görög Katolikus Egyház is kiveszi a részét az elesettek 

felkarolásában. 
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3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal  kapcsolatos 

esélyegyenl őségi tevékenysége, partnersége a települési önkormá nyzattal 
 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a helyi önkormányzat a megkötött 

együttműködési megállapodás alapján zavarmentesen működik együtt.  

Az Önkormányzat pénzügyi támogatást is ad a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

által szervezett programokhoz.  

Majálison, augusztus 20-ai rendezvényeken, Önkományzat által rendezett 

rendezvényeken rendszeresen részt vesznek a többi Civil Szervezettel együtt! 

 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejle sztési lehet őségek 

meghatározása. 
 

A mélyszegénységben élőkkel és romákkal kapcsolatban csak becsült adatokkal 

rendelkezik a település. Az is bizonyítható, hogy a tartós munkanélküliek elsősorban az 

aluliskolázott, alacsonyabb státuszú lakosok köréből kerül ki. 

Mindenképpen fontos a mélyszegénységben élők ösztönzése a szakmaszerzésre. 

Az egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosított 

a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok számára is. A településen nincs olyan döntés 

vagy folyamat, ami az említett társadalmi csoportok esélyeit tovább rontaná.  

Az önkormányzatnak feladata, hogy minden lehetőséget kiaknázzon, hogy a 

mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlőségét előmozdítsa. 

A jövőre nézve a mélyszegénységben élőkkel kapcsolatos adatbázis elkészítésével 

pontosabb képet lehet festeni ezen társadalmi réteg helyzetéről. A romákkal kapcsolatos 

adatbázis elkészítésére nyilván korlátozott lehetőségek nyílnak, mivel ez jogi aggályokat is 

szülhet, ezért ezen a téren továbbra is csak becsült adatokra lehet majd támaszkodni. 

A településen működik Roma Nemzetiségű Önkormányzat, mely kiváló kapcsolatot 

ápol Máriapócs Város Önkormányzatával.  

 
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során 

településünkön 
beazonosított problémák 

 
fejlesztési lehetőségek 

 
A szegénység oka és következménye a 
tartós munkanélküliség, számuk nem 
csökken. 
 

Közfoglalkoztatás továbbfolytatása. 
Egyéb helyi foglalkoztatási lehetőségek 
felkutatása, munkahelyek teremtése. 
Alternatív jövedelemszerzési lehetőség: 
mezőgazdasági munkával foglalkoztatni 
helyi vállalkozások segítségével. 
Munkaközvetítés helyi szinten 
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megvalósítani. 
Munkahelyek teremtése, helyi lakosok 
foglalkoztatására ösztönzés. 
 

Nem minden munkanélküli regisztráltatja a 
magát a munkanélküli központban. 
 

A munkanélküli személyek regisztráltatják 
magukat. 
Célcsoport felkutatása, feltérése, probléma 
feltárása ( miért nem jelentkezett). 
Tájékoztatás a támogatásokról, az 
esetleges képzésekről, 
munkalehetőségekről, és egyéb 
juttatásokról (pl:egészségügyi hozzájárulás, 
start kártya igénylése). 
 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenl ősége, gyermekszegénység 

 

Már születésünk s talán fogantatásunk pillanatától esélyegyenlőtlenség állhat fenn, 

hiszen nem mindegy, hogy milyen családba születünk, hazánk keleti vagy nyugati 

térségében, tanyán, kis vagy nagy településen, kisvárosban avagy nagyvárosban.  

Az esélyegyenlőségre ebben a helyzetben is törekedni kell, tehát a cél az, hogy 

mindenki egyenlő eséllyel jusson az ellátásokhoz, rendelkezzen a kellő információval, 

tisztában legyen vele, hol érdeklődhet, tudja, milyen ellátások illetik meg, van-e választási 

lehetősége.  Az ellátásokat hol igényelheti és az igénylésnek mi a módja!  

Az utóbbi években született szociális vonatkozású jogszabályokban megvalósult a 

jogalkotó azon törekvése, hogy az irányelveknek megfelelő, az egyenlő esélyeket biztosító 

jogszabályok szülessenek.  

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv 

célként tűzi ki a gyermekek jogainak védelmét, biztosítását, az állam, önkormányzat, 

gyermekek védelmét ellátó jogi és jogi személyiséggel nem rendelkező intézmények 

ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújtsanak az érdekek érvényesítésében. 

Továbbá megemlíti a veszélyeztetettség megszűntetését, a családban való nevelkedés 

fontosságát, illetve azt, hogy az egyenlő bánásmód elve megvalósuljon a törvény által.  

 
4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemz ői (pl. gyermekek száma, aránya, 

életkori megoszlása, demográfiai trendek stb.) 

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

Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az 

alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de 
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alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben 

mégis biztosítható, a járási gyámhivatal intézkedik a gyermek védelembe vétele ügyében.  

A gyámhivatal a jogszabályban meghatározott szervek, személyek jelzése, 

kezdeményezése, javaslata alapján köteles a védelembe vétel iránti eljárást hivatalból 

lefolytatni.  

Mivel 2013. január 1-vel a máriapócsi Gyámhivatal a Járási Hivatalhoz tartozik, így 

ez, már járási feladat. 

 

  

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 508 6 3 337 
2009 459 16 8 335 
2010 456 2 1 317 
2011 438 19 6 324 
2012 420 23 18 310 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyz etű, illetve halmozottan 

hátrányos helyzet ű gyermekek, valamint fogyatékossággal él ő gyermekek száma és 

aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási helyzete    

 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 121.§ 14. pontja értelmében hátrányos 

helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította.  

Halmozottan hátrányos helyzet ű az a gyermek, tanuló, akinek a törvényes 

felügyeletét ellátó szülője - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint - óvodás gyermek 

esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának 

időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be 

sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós 

nevelésbe vettek.  

Fogyatékos személy  az a személy, aki tartósan vagy véglegesen olyan 

érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással - illetve ezek 

bármilyen halmozódásával - él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős 

akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt 

korlátozza vagy gátolja az 1998. évi XXVI. tv 4.§ a.) pontja alapján.  
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A gyermekvédelmi gondoskodás keretében nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások:  

• rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,  

• rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,  

• óvodáztatási támogatás.  

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítet tek száma 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt annak a gyermeknek állapítja meg a jegyző, 

akinek szociális helyzete azt megkívánja. A megállapítás célja annak igazolása, hogy a 

gyermek szociális helyzete miatt jogosult gyermekétkeztetés normatív kedvezményére, 

természetbeni támogatásra és egyéb, jogszabály által megállapított kedvezményekre. 

2012 évben 294 gyerek részesült rendszeres gyermekvédelmi támogatásban. 
 

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 
 

  

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek 
száma 

Ebből 
tartósan 

beteg 
fogyatékos 
gyermekek 

száma 

Kiegészítő 
gyermekvédelmi 
támogatásban 
részesítettek 

száma  

Ebből 
tartósan 

beteg 
fogyatékos 
gyermekek 

száma 

Rendkívüli 
gyermekvédelmi 
támogatásban 
részesítettek 

száma 

2008 278  0  7 
2009 282  0  15 
2010 290  0  0 
2011 287  0  5 
2012 294  0  3 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
 

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesül ők száma, aránya 

Ilyen fajta juttatás nincs a településen.  
 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesül ők száma, aránya 

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

A hátrányos helyzetű gyermekek szüleinek nagy gondot jelent a gyermekek 

étkeztetése. Sok esetben előfordul, hogy a gyermekek csak az intézményben jutnak 

megfelelő meleg élelemhez.  

Annak érdekében, hogy a leghátrányosabb helyzetben lévő gyermekek nyári meleg 

étkeztetéséhez is hozzá tudjunk járulni pályázati forrásból biztosítjuk a szociális nyári 

gyermekétkeztetést a nyári szünetben 44 napon keresztül.   
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 Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma 
óvoda 

Ingyenes 
étkezésbe

n 
résztvevő
k 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 
étkeztetés

ben 
részesülők 

száma 

2008 0     135 
2009 0     139 
2010 0     137 
2011 0     132 
2012 0     140 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
 
 
e) magyar állampolgársággal nem rendelkez ő gyermekek száma, aránya 
 
Máriapócson nincs olyan gyermek aki nem rendelkezik magyar állampolgársággal. 
 
4.2 Szegregált, telepszer ű lakókörnyezetben él ő gyermekek helyzete, 

esélyegyenl ősége 

Egyre gyakrabban találkozhatunk a tartós munkanélküliség kedvezőtlen hatásaival, 

amelyek átvetülnek a gyermeknevelésre és emiatt mind súlyosabb problémák vetődnek 

fel: elsősorban elhanyagolják a gyermekeket. A családok megélhetési problémái is egyre 

súlyosabbak, amelyek folyamatosan növekvő problémát jelentenek.  

A roma lakosok életkörülményei kiemelkedően rosszak. Az ellátási területen élő más 

családok anyagi helyzete is jelentős mértékben romlott az elmúlt években, amelyet a 

növekvő mennyiségű segélyek sem képesek enyhíteni. 

 
4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos hely zetű, valamint fogyatékossággal 

élő gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

A Mötv. rendelkezése értelmében az egészségügyi alapellátás, a szociális, a gyermekjóléti 

és a gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások a helyi önkormányzat feladata.  

A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

• a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 

• a védőnői ellátásról,  

• az iskolai-egészségügyi ellátásról. 

Gyermekétkeztetés: Ha a szülő ( törvényes képviselő ) eltérően nem rendelkezik, a 

fenntartó (Önkormányzat) az óvodában és az iskolában a gyerekek és a tanulók számára 
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az óvodai nevelési napokon biztosítja a déli meleg főétkezést és két további étkezést, 

illetve az iskolai tanítási napokon biztosítja a déli meleg főétkezést. Iskolai étkeztetésben 

részesülhet az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe.  

a) védőnői ellátás jellemz ői (pl. a véd őnő által ellátott települések száma, egy 

védőnőre jutott ellátott, betöltetlen státuszok) 

 
Máriapócson egy védőnő dolgozik, aki közelről ismeri az általa ellátott családokat.                   

A védőnő feladatát a munkaköri leírásban szabályozzák, de ez megegyezik a 

jogszabályban előírt feladatokkal. 

 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 
 

  védőnői álláshelyek 
száma 

Egy védőnőre jutó gyermekek 
száma 

2008 2 50 
2009 1 89 
2010 1 88 
2011 1 75 
2012 1 82 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
 
b) gyermekorvosi ellátás jellemz ői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi 

ellátáshoz való hozzáférés, betöltetlen házi gyerme korvosi praxisok száma) 

Külön gyermekorvosi ellátás nincs a településen, ez eket a feladatokat a helyi 

háziorvos látja el. 

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jelle mzői 

 

  
Betöltetlen felnőtt 

háziorvosi praxis/ok 
száma 

Háziorvos által 
ellátott esetek 

száma 

Gyermekorvos által 
ellátott esetek 

száma  

Felnőtt házi orvos 
által ellátott esetek 

száma  
2008 0 16. 853 0 0 
2009 0 19. 159 0 0 
2010 0 19.482 0 0 
2011 0 18.721 0 0 
2012 0 17.995 0 0 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
 

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

(pl. korai fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó  adatok  

Máriapócson nincsenek speciális ellátási igényű gyerekek. Ezeket az ellátásokat a                    

40 km-re lévő megyeközpontban, Nyíregyházán lehet igénybe venni. 
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d) gyermekjóléti alapellátás 
 

Célja, hogy hozzájáruljon a gyermek testi, értelmi, erkölcsi és érzelmi fejlődésének, 

jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztettség 

megelőzéséhez.  

A Gyermekjóléti Szolgálatot a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi 

Társulás működteti.  

A Szolgálat az alábbi tevékenységekkel segítette a gyermek testi, lelki egészségének 

biztosítását: 

 
• tájékoztatás: a családok legnagyobb része, akik a Szolgálathoz fordulnak, többféle 

problémákkal küzdenek. A munkatársak rengeteg alkalommal készítettek 

szóróanyagokat, adtak információkat állami és helyi támogatásokról, nyújtottak 

segítséget krízis helyzetben lévő anya és gyermekek átmeneti otthonába történő 

elhelyezésben.  

Tapasztalatuk az, hogy nagyon nehéz elhelyezni krízishelyzetben lévő családokat, 

mert ezek az intézmények telítve vannak, gyakran várólistákra kerülnek a felvételre 

várók.  

 

• tanácsadás: családtervezési, mentálhigiénés, jogi, egészségügyi, 

pszichopedagógiai tanácsadás. Különös figyelmet fordítottak a szakemberek a 

szociális válsághelyzetben lévő várandós anyákra.  

 

• hivatalos ügyek intézése: nyomtatványok kitöltése, kérelmek megírása.  

 

A szociálisan rászoruló ügyfelek részére több alkalommal szerveztek már ruhaosztást, 

főleg iskolakezdéskor és évszakváltáskor, hiszen tapasztalat, hogy az anyagiak miatt még 

ruhára sem telik egy-egy rászorult családnak. Végeztek már élelmiszer csomag kiosztást 

is, szerveztek adományokat is a rossz helyzetben lévő családok számára.   

 
e) gyermekvédelem 
 

A családgondozó és gyermekjóléti munkatársa együttes erővel dolgoznak a gyermekek 
védelme érdekében.  
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f) krízishelyzetben igénybe vehet ő szolgáltatások 

Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások és az ebben a helyzetben érintett 

családok elhelyezésére nincs megfelelő hely Máriapócson. Településünk nem rendelkezik 

anyaotthonnal. A legközelebbi Nyíregyházán található. 

 „Ne légy áldozat”  projekt keretében a Nyírbátori Rendőrkapitányságon kialakításra került 

egy Áldozatvédelmi Iroda, ahol az áldozatvédelmi referens mellett a bűncselekmény 

sértettei szakpszichológus segítségét is igénybe vehetik az őket ért trauma 

feldolgozásában. Erről a sértettek megfelelő tájékoztatást kapnak az eljárás során.  

A Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata áldozatsegítő tevékenységet is folytat.  

Áldozatsegítő szolgáltatásként elősegíti a bűncselekmények áldozataivá váló személyek 

érdekeinek érvényesítését, azonnali pénzügyi segélyt ad, illetve jogi segítségnyújtást 

biztosít, szükség esetén a megítélt támogatás visszatérítésére vonatkozó határozatot hoz. 

Akinek sérelmére szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekményt követtek el, s 

ennek következményeként testi épsége, egészsége súlyosan károsodott, állami 

kárenyhítésre válhat jogosulttá, amennyiben jövedelmi viszonyai alapján rászoruló. 

További feltételek fennállása esetén bizonyos esetekben a szándékos, személy elleni 

erőszakos bűncselekmények sértettjeinek hozzátartozói, valamint eltartottai is 

kárenyhítésre lehetnek jogosultak. 

A bűncselekmény következtében kialakult krízishelyzetében az áldozatnak azonnali 

pénzügyi segélyre lehet szüksége annak érdekében, hogy legalapvetőbb szükségleteit 

fedezni tudja (szállás, ruhanemű, utazás, élelmiszer, gyógyszer stb.).  

Az azonnali pénzügyi segély iránti kérelem benyújtására nyitva álló határidő a 

krízishelyzethez igazodva a bűncselekmény elkövetésétől számított öt nap. 

Az áldozat a bűncselekmény elkövetésével, valamint a büntetőeljárással összefüggésben 

igénybe vehető általános tájékoztatáson túl igényt tarthat a szolgálat segítségére 

érdekeinek érvényesítése céljából.  

A fenti lehetőségekről a megfelelő tájékoztatást a bűncselekmények áldozatai már az első 

rendőri intézkedés során megkapják. A gördülékeny ügyintézés érdekében a Rendőrség 

szoros együttműködést alakított ki a Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatával.  
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g) egészségfejlesztési, sport-, szabadid ős és szünid ős programokhoz való 

hozzáférés 

A labdarúgó pálya, sportköri és szabadidős használata folyamatosan biztosított, valamint 

az általános iskola tornatermében szervezett mozgáskultúrát növelő sportok, sportolási 

lehetőség nyitott a gyermekek felé is. (kézilabda, foci, torna).  

Régen –mint sok minden más is- a tenisz valóban úri kiváltságnak számított, sőt még 

régebben királyok űzték, innen származik az a mondás, hogy „a tenisz a királyok játéka és 

a játékok királya”.  

E sportág máriapócsi szerelmesei megfelelő színvonalon gondoskodnak a megye egyik 

legjobb és legszebb teniszpályájának a folyamatos karbantartásáról, a hagyománnyá vált 

házi és meghívásos amatőr versenyek szervezéséről.  

A küzdősportoknak közel egy évtizedes hagyománya van. Károly István szakmai 

irányítása mellett kezdetben Szomor Péter tartotta az edzéseket, majd később                  

Hajstuk István vette át a szakmai munka irányítását, amelyet mind a mai napig végez.                   

A rendszeres kemény munkának, a megfelelő szakmaiságnak, és a vezetés által 

biztosított kiváló tárgyi feltételeknek köszönhetően egyre jöttek a sikerek, az eredmények, 

magyar bajnoki címek, kupa győzelmek, sőt korosztályos válogatottságok is ökölvívásban 

és, kick-bokszban egyaránt.  

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

Ha a szülő ( törvényes képviselő ) eltérően nem rendelkezik, a fenntartó (Önkormányzat) 

az óvodában és az iskolában a gyerekek és a tanulók számára az óvodai nevelési 

napokon biztosítja a déli meleg főétkezést és két további étkezést, illetve az iskolai tanítási 

napokon biztosítja a déli meleg főétkezést. Iskolai étkeztetésben részesülhet az a tanuló 

is, aki a napközit nem veszi igénybe.  

 

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenl ő bánásmód követelményének megsértése 

a szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképvisel ők 

észrevételei   

Nem volt példa még településünkön erre a kérdésre vonatkozóan. 

 
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatás ok, szolgáltatások) az 

ellátórendszerek keretein belül 

Iskola tej és alma biztosítása valamennyi gyermek részére. Az önkormányzat a különböző 

sport programokra és táborokba igyekszik eljuttatni a gyerekeket. 
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4.4 A kiemelt figyelmet igényl ő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal él ő 

gyerekek közoktatási lehet őségei és esélyegyenl ősége 

 

a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet ű, valamint sajátos nevelési 

igény ű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségg el küzd ő 

gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása 

A településen, egy helyen működik általános iskola: a Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű 

Művészeti Iskola.  

Az intézmény fogadni tudja a szomszédos települések általános iskoláskorú gyermekeit, 

beleértve a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű, és sajátos nevelési igényű 

tanulókat is.  

Az iskolában 110 fő HH  és 67 fő HHH gyermek tanul. Szegregáció nem tapasztalható.  

Az együttnevelésre javasolt SNI gyermekek, tanulók integrált oktatása-nevelése a 

megvalósul az intézményben. 8 fő sajátos nevelési igényű gyermek jár az Iskolába.   

Iskolán kívüli segítő programokban (pl. Útravaló Program) Arany vesznek részt. Az Iskola 

bekapcsolódott az IPR (Integrációs Pedagógiai Rendszer) programba, amelynek célja a 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének 

megteremtése. 

Az iskola biztosítja, hogy a gyermekek ideális körülmények között tanulhassanak, 

fejlődhessenek. A tantestület elhivatott, megfelelő végzettségű pedagógusok tanítanak. 

Folyamatosak a szakmai továbbképzések, belső tanfolyamok, önképzések.                            

Az önkormányzat és az iskola széleskörű pályázati tevékenységének köszönhetően az 

intézmény eszközellátottsága kiváló, az uniós elvárásoknak megfelelő. Az iskola 

rendelkezik interaktív táblákkal, tanulók számítógép teremben sajátíthatják az informatika 

rejtelmeit. 

 

b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészít ő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó 

gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 

Az óvodában nincs gyógypedagógus. Az iskolában a szakellátások nem rendszeresek, a 

logopédus, a gyógytornász és a nevelési tanácsadó sok esetben nem jelent meg a 

meghatározott foglalkozásokon  
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c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönít és az oktatás, képzés 

területén, az intézmények között és az egyes intézm ényeken belüli szegregációs  

Hátrányos megkülönböztetésre és az esélyegyenlőség megsértése miatti szankcióra az 

Önkormányzattal és az iskolákkal szemben nem volt példa.  

 

d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményes ségében, az oktatás 

hatékonyságában mutatkozó eltérések  

Az országos kompetenciamérés eredményei az alkalmazott IPR-es módszerek 

eredményeként javulóban vannak.  

 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatás ok, szolgáltatások) 

A Demján-alapítvány segítségével 50 HHH tanulónk vehetett részt színházi előadáson 

Nyírbátorban, 50 alsó tagozatos HHH ill. HH tanuló a Sárkány fürdőben tölthetett el egy 

délutánt. 

 
4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejle sztési lehet őségek 
meghatározása.  
 

A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
Beazonosított problémák Fejlesztési lehetőségek 
Táboroztatás, kulturális élményhez 
juttatás 

A szociálisa rászorult gyerekek részvétel: 
Nyári táborozások 
Osztálykirándulások 
Színházlátogatás 
Strandolás szervezése 
 

- táborozási lehetőségek 
- osztálykirándulás 
- színházlátogatás 

      -     strandolás 
 
Egészségnevelés 

Egészséges és rendszeres testmozgásra 
nevelés, egészséges táplálkozásra 
nevelés, 
Első segélynyújtási ismeretek 
elsajátítása,, 
A gyermeknek lehetőséget teremteni, 
hogy átéljék a mozgás örömét 
(kirándulási- sportolási alkalmak 
számának emelése). 

- elméleti (filmvetítés, első 
segélynyújtási- gyakorlatok) 

- gyakorlati élethelyzetek 
megelevenítése, 

- kiscsoportos beszélgetések 
           gyakorlati vetélkedők 
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A beilleszkedési, magatartási és tanulási 
nehézségekkel küzdők segítése. 

Akarati tulajdonságok fejlesztése 
(önállóság, önfegyelem, kitartás, 
feladattudat, szabálytudat) 
Szocializációs, kommunikációs fejlesztés 
Tantárgyi fejlesztés 
Szakemberek biztosítása (helyileg) –
pszichológus 
A témával kapcsolatos 
továbbképzéseken való részvételi 
lehetőség pedagógusoknak, szülőknek. 
Elméleti, gyakorlati, oktatási. 

Elhanyagolt, veszélyezett gyermekek Oktatásba való beilleszkedés, 
bűnmegelőzési program, veszélyeztetés 
megszüntetése, magatartási probléma 
kezelése. 

 

5. A nők helyzete, esélyegyenl ősége 

A nemek közötti hátrányos megkülönböztetést több jogszabály is tiltja, ezek között 

is kiemelt szerepet foglal el az Alaptörvény és a Munka Törvénykönyve. Ugyanakkor a nők 

és férfiak között a társadalmi élet minden területére kiterjedő egyenlőtlenség 

természetének, okainak feltárását nem írja elő jogszabály.  

A nőknek mindig is nehezebb dolguk, mint a férfiaknak többnyire világszerte. 

Nem véletlenül említi a törvény őket a hátrányos helyzetű célcsoportok egyikeként. 

Különösen igaz ez a foglalkoztatás terén.  

Az általános tapasztalatok azt mutatják, hogy a nők csoportján belül is fokozott hátrány 

érheti,  

•    az 50 év feletti nőket, az eltérő követelmények miatt,  

•    roma nőket, nemzetiségi hovatartozás miatt, 

•    a pályakezdő fiatal nőket megfelelő tapasztalat hiánya miatt, (férfiak tekintetében 

is!)  

•    kisgyermekes anyukákat, gyesen lévőket a munkából való kiesés miatt.   

A helyzetelemzésünk során kiderült, hogy a nőket foglalkoztató intézményekben nem 

történt hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatásukban, vagyis egyéb, nőket 

hátrányosan érintő indokokkal még senkit sem küldtek el sem az intézményekből, sem 

pedig egy-egy állásinterjú kapcsán.  
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5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenl ősége 
 

Kiemelten kell kezelni a nők gazdasági szerepét a városban, hiszen egész biztosan 

él egyszülős család itt, ahol az édesanya a családfenntartó, és ha valamilyen okból 

kifolyólag elveszíti az állását, vagy nem talál magának megfelelőt, veszélybe kerülhet a 

család létfenntartása is.  

A nők gazdasági esélyegyenlőségét biztosítani kell, hiszen vannak, akik magasabb 

végzettségű, kiváló szakemberek.  

Munkájukban helytállóak és lelkiismerettel végzik el a rájuk bízott feladatokat.  

 
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a n ők körében 
 
A veszélyeztetett korcsoportba tartozó nők foglalkoztatása különös figyelmet és 

támogatást igényel. Az anyagi kiszolgáltatottságukat fokozza, hogy sokan nem tudják 

felmutatni a nyugdíjjogosultsághoz szükséges ledolgozott munkaidőt. 

 
5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 
 

 

Munkavállalási 

korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

férfiak  nők férfiak  nők férfiak  nők 

2008 764 761 638 670 126 91 
2009 645 764 502 662 143 102 
2010 774 774 611 654 163 120 
2011 778 774 658 636 120 138 
2012 745 771 621 642 124 129 
Forrás: TeIR és helyi adatgy űjtés 

 
b) nők részvétele foglalkoztatást segít ő és képzési programokban  
 
Sajnos a településen nem működik foglalkoztatást segítő és képzési program, és 

vonzáskörzetében is csak a Munkaügyi Központ indít képzéseket.  

Az ott elsajátítható szakmák azonban csak ritkán vezetnek eredményes 

elhelyezkedéshez, mivel nem a hiányszakmákból indítanak képzéseket.  

 
c) alacsony iskolai végzettség ű nők elhelyezkedési lehet őségei 
 
Az alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei is gyakorlatilag szinte a 

közmunka programra korlátozódtak, valamint a mezőgazdasági idénymunkára.  
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d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terüle tén (pl. bérkülönbség) 
 

A közösségi esélyegyenlőség akcióprogram céljai között szerepel a gazdasági és szociális 

szférában a nők és férfiak esélyegyenlőségének érvényesítése, valamint a munka és a 

családi élet összeegyeztetése mind a férfiak, mind a nők számára.  

Az Önkormányzat, mint munkáltató eleget tesz az egyenlő munkáért egyenlő bér 

követelményének. Tapasztalataink szerint a gyermekvállalás, a munkahelytől való 

hosszabb idejű távolmaradás nagymértékben rontja a nők munkaerőpiacra való 

visszalépésének esélyeit, különösképpen a versenyszférában. Az Önkormányzat és a 

hozzátartozó intézményekben ilyen probléma nem tapasztalható. Máriapócs Város 

Önkormányzatának célja hogy a településen javuljon a gyermekvállalási hajlandóság.  
 

5.2 A munkaer ő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segít ő szolgáltatások 

(pl. bölcs ődei, családi napközi, óvodai fér őhelyek, fér őhelyhiány; 

közintézményekben rugalmas munkaid ő, családbarát munkahelyi megoldások stb. ) 
 

A nők foglalkoztatását gátló legfőbb akadály a gyermeknevelés. A családi, magánéletbeli 

feladatok és felelősségek általában egyoldalúan a nőket terhelik.  

A település nem rendelkezik adatokkal a nők családon belüli túlterheltségéről.  

Máriapócson bölcsőde és családi napközi nem működik. Az óvodai férőhelyek száma 

megfelelő, férőhelyhiány miatt még óvodás korú gyermeket nem utasítottak el a helyi 

óvodában. A városunk óvodájába előszeretettel hordják gyermeküket más településről, ez 

a korszerű épületnek és az ott dolgozó szakembereknek köszönhető.  

Az általános iskolában reggel 7-től várják a diákokat és a napközis ellátást igénybe vevő 

szülők délután fél 5-ig biztonságban tudhatják gyerekeiket. 

 
5.2.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  
 

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 1 

Hány településről járnak be a gyermekek 3 

Óvodai férőhelyek száma 75 

Óvodai csoportok száma 3 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 7-17 
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A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 3 hét 

Személyi feltételek Fő Hiányzó 
létszám 

Óvodapedagógusok száma 6 0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 5 0 

Gyógypedagógusok létszáma 0 0 

Dajka/gondozónő 3 0 

Kisegítő személyzet 2 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
 

 

 

 
 
Máriapócs központi terének nyugati oldalán található a Napközi Otthonos Óvoda, mely 

jelenleg 93 fő gyermeklétszámmal működik. Az óvodában 7 fő óvodapedagógus, és 5 fő 

technikai dolgozó gondoskodik a megfelelő színvonalú ellátásról. Az intézmény speciális 

célként foglalkozik a sajátos nevelési igényű gyerekek speciális fejlesztésével, 

integrálásával.  

A gyermekek fejlődését szem előtt tartva az intézmény ingyenesen biztosít különböző 

szolgáltatásokat, melyek a következők: logopédia, fejlesztő pszichológus, hitoktatás.   

2006. január 1-től új épületben folyik az oktatás, mely minden feltételnek megfelel.  

2004-től a minőségirányítási program keretei között látja el feladatát.  

Rendszeresen részt vesz az intézmény a város kulturális életében. 
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5.2.5. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3. 
 

 

3-6 éves 
korú 

gyermekek 
száma 

Óvodai 
gyermek- 
csoportok 

száma 

Óvodai 
férőhelye
k száma 

Óvodai 
feladat-
ellátási 
helyek 
száma 

Óvodába 
beírt 

gyermekek 
száma 

Óvodai 
gyógypedag

ógiai 
csoportok 

száma 
2008 91 3 75 1 71 0 
2009 76 3 75 1 76 0 
2010 94 3 75 1 82 0 
2011 87 3 75 1 89 0 
2012 93 3 75 1 93 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 
 
 
5.2.6. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma  
 

  
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 82 83 165 79 48 
2011/2012 115 75 190 110 58 
2012/2013 117 76 193 115 60 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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A Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola profilja            

2008. szeptember 01-től megváltozott. Bevezetésre került anyanyelvi szinten az angol 

oktatás, mely nemcsak megállította a gyereklétszám csökkenését, (elvándorlását), hanem 

a minőségi változás létszámnövekedést eredményezett.      

A környező településekről erre az oktatási formára szívesen íratják a gyerekeket. 

Nyírbátorból, Nyírgyulajból, Nyírbogátról, Baktalórántházáról.  

Az Alapfokú Művészeti oktatás keretében a zongora, fafúvós, rézfúvós, illetve a grafika, 

festészet, drámatagozat mellett a citera és a gitároktatás is bevezetésre került. 

Sikerült saját erőből is pályázati pénzeszközzel a hangszerek fajtáját és létszámát 

bővíteni. Tovább folytatódik a 2006/2007-es tanévben beindult Sziltop Oktatási Kht. 

Budakalász szervezésében és finanszírozásában működő felnőttképzés.  

 

Az intézmény 2007-től jelentős nagyságrendű pályázatot nyert, informatikai és szakmai 

fejlesztésekre, integrációs képességek kibontakoztatására, integrációs rendszerben 

dolgozó pedagógusok anyagi támogatására, IPR képességek kibontakoztatására és 

felkészítésére.  

Valamint a Demján Sándor Alapítványból, illetve Útravaló ösztöndíj programból, mely az 

intézmény tanulóit szolgálta.  

Ezekkel a pályázatokkal jelentősen bővülhetett az informatikai és az infrastruktúra az 

iskolában.  
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5.2.7. számú táblázat - Általános iskolák adatai 
 

  általános iskolai osztályok  
száma 

általános iskolai osztályok száma a 
gyógypedagógiai oktatásban 

általános 
iskolai 

feladat-
ellátási 
helyek 
száma 

  1-4 
évfolyamon 

5-8 
évfolyamon 

összesen 1-4 
évfolyamon 

5-8 
évfolyamon 

összesen 
db 

2010/2011 4 4 8 0 0 0 1 
2011/2012 5 4 9 0 0 0 1 
2012/2013 7 4 11 0 0 0 1 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
5.2.8. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban 

   Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
 
5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás terüle te 
 

A családtervezés, anya- és gyermekgondozás a védőnői hálózat szakmai 

munkájában jelenik meg. Ennek során a szociálisan nehéz helyzetben élő várandós anya 

és gyermekekre fokozott figyelmet fordítanak.  

A leendő szülők számára a gyermekgondozással kapcsolatos ismeretek átadását 

már várandós korban kezdik meg: beszélgetések, családlátogatások formájában. 

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

nyomtatványok kitöltésében.  

A fogamzásszabályozás és a szexualitás gyakran még a mai családokban is tabu 

témának számít. Ezért kiemelten fontos szerepet kapnak a közoktatási intézmények a 

gyerekek felvilágosításában.  

A gyerekek szexuális felvilágosítását célzó programok, tanórák már az általános 

iskolában megkezdődnek, majd a középiskolákban folytatódnak; osztályfőnöki, biológiai 

óra keretében előadást tartanak a védőnők. A gyermekágyas gondozás során a szülés 

után mindenki megkapja a kellő tanácsadást, hogy milyen fogamzásgátlást használjon.     

A várandós tanácsadást heti rendszerességgel tart a védőnő településünkön.  

  
8. évfolyamot eredményesen befejezettek száma / aránya a nappali 

rendszerű oktatásban 
  Fő / % 
2010/2011 22 
2011/2012 20 
2012/2013 13 
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A védőnő koordinálja a terhesség idejének megfelelő vizsgálatok megtörténtét.       

A védőnő otthonában is meglátogatja a várandósokat és életvezetési-, lakásrendezési 

tanácsokat ad, hogy megfelelő legyen a csecsemő fogadása. 

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

 védőnők száma  0-3 év közötti gyermekek 
száma 

átlagos gyermekszám 
védőnőnként 

2008 2 100 50 
2009 1 89 89 
2010 1 88 88 
2011 1 75 75 
2012 1   
 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli er őszak 
 

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

között egyértelműen a családon belüli erőszak a leggyakoribb halálozási ok.  

A helyzetet tovább nehezíti, hogy a családban, az otthon falai mögött folyó erőszak 

a privát szféra sérthetetlenségénél fogva gyakran láthatatlan, ami az áldozat számára 

jelentősen megnehezíti a segítségkérést, a környezet számára pedig a segítségnyújtást. 

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

élt valaha olyan kapcsolatban, ahol partnere rendszeresen testileg bántalmazta őt.                 

Ezt az adatot tovább súlyosbítja, hogy a testi erőszak csak a jéghegy csúcsa.                           

A folyamatos lelki erőszakban élő nők száma ennél jóval magasabb. 

Célzottan a nők elleni erőszak, családon belüli erőszak áldozataival foglalkozó 

ellátás a városban nem folyik. A település nem jelezte, hogy a fiatal lányok védelme 

érdekében külön erőfeszítéseket kell tenni. 

 

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehet ő szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok 

átmeneti otthona) 

Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások nincsenek településünkön, mivel nincs rá 

lehetőség és kapacitásunk. 

Legközelebb a 25 km-re lévő Hodászi Szent Illés Szeretetotthon és Menedékház 

Családok Átmeneti Otthona van. 12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 

hosszabbítható). Felnőtteknek teljes ellátást, napi háromszori étkezést biztosítanak. 

Gyermekeknek teljes ellátást, napi ötszöri étkezést biztosítanak. Gyermekfelügyeletet 

biztosítanak. Jogász, pszichológus áll rendelkezésre.  
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5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 
 
A városi önkormányzati képviselőtestületben a polgármester és a 6 képviselő között 

mindösszesen egy nő foglal helyet.  

Az önkormányzati hivatal és a közoktatási intézmények is többségében női 

alkalmazottakat foglalkoztatnak.  

 

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érint ő társadalmi problémák és felszámolásukra 

irányuló kezdeményezések 

 

A nőket fokozottan érintő társadalmi problémák Máriapócsra nem jellemzőek, ezért az 

önkormányzat tervei között nem szerepel ilyen irányú intézkedés. 

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejle sztési lehet őségek 

meghatározása. 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

Beazonosított problémák Fejlesztési lehetőségek 
 
Nők munkaerő piaci esélyeinek növelése 

 A nők munkába állási esélyeinek a 
növelése. 
1. Rövid távú cél: a célcsoport 
beazonosítása, az igények felmérése. 
2. Közé távú cél: nevelési-oktatási 
intézmények nyitvatartási idejének 
módosítása. 
3. Hosszú távú cél: családbarát 
munkahelyek kialakítása. 

Életvezetési és háztartástan ismeretek 
oktatása 

Harmonikus, szeretetteljes családmodell 
iránti igény kialakítása, Életvezetési 
tanácsadás. 
Gyakorlati- és elméleti ismeretek 
elsajátítása. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 78

6. Az idősek helyzete, esélyegyenl ősége 

6.1 Az időskorú népesség f őbb jellemz ői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, 

demográfiai trendek stb.) 

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

érrend- szeri megbetegedések, ízületi problémák - mellett pszichés problémák is jelen 

vannak.  

Az idős ember egyedül marad, izolálódik, szellemi és fizikai aktivitása hanyatlik, 

önellátási képessége beszűkül. Ez nagyon sok embernél okoz pszichés 

megbetegedéseket.  

Jellemző, hogy a betegségek általában együttesen fordulnak elő, különösen                 

70 éves kor fölött jellemzőek a súlyos, krónikus megbetegedések és az előrehaladott 

demencia. A településen élő nyugdíjasok között sok a kisnyugdíjas, akik kevés 

jövedelemből kénytelenek megélni. 

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

  
nyugdíjban, nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő férfiak 
száma 

nyugdíjban, nyugdíjszerű 
ellátásban részesülő nők 

száma 

összes 
nyugdíjas 

2008 272 403 675 
2009 268 383 651 
2010 267 363 630 
2011 267 357 624 
2012 254 342 596 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
 
 
6.2 Idősek munkaer ő-piaci helyzete 
 
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

 
Sajnos nem jellemző a településre és a térségre a nyugdíjasok alkalmazása, hiszen az 

aktív korúak részére is problémát okoz az állások létrehozása, a munkahelyteremtés. 

Másodlagos jövedelemhez igyekeznek jutni, ha az egészségügyi állapotuk engedi a 

háztáji gazdálkodásból. 
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b) tevékeny id őskor (pl. élethosszig tartó tanulás, id ősek, nyugdíjasok 

foglalkoztatásának lehet őségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támoga tó 

egyéb programok a településen) 

 
Az élethosszig tartó tanulásra, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának 

lehetőségeire a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programokra 

nincs lehetőség a településen, a már fent említett okok miatt.  

Elmondható, hogy az idősek nehezebben tudnak elhelyezkedni a munkaerő-piacon, 

vagy lehetőségek hiányában mezőgazdasági kisegítő tevékenységet végeznek.  

 
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terüle tén 

A diszkrimináció felmérése rendkívül nehéz. Azt tudjuk, hogy az idősebb korosztály 

sokkal jobban kiszolgáltatott a munkaerő-piaci diszkriminációnak, tehát nehezebben 

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

Máriapócson nincs hátrányos megkülönböztetés az idősek foglalkoztatási területén. 

 
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez , információhoz és a 

közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés 

 
A közszolgáltatások info-kommunikációs akadálymentesítése csak részben 

megoldott. Az önkormányzat saját honlapot üzemeltet, ahol a települést érintő friss hírek, 

információk is elérhetők.  

Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés biztosított az idősebb korosztály 

számára is. A településen működik háziorvosi praxis. Szakrendelés és kórházi ellátás 

igénybe vételére a 30 km-re fekvő Nyíregyházán van lehetőség. Városunk rendelkezik 

autóbusz állomással és kiépített vasúti hálózattal  

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz val ó hozzáférése 
 

Az egészségügyi, szociális, közművelődési és egyéb szolgáltatások a település 

minden lakosa részére biztosított. A háziorvosi ellátás is biztosított Máriapócson.  

Templomba szinte minden idős ember jár, heti több alkalommal is. A sportrendezvény 

elsősorban a focimeccseket jelenti, de ezeken szívesen vesznek részt az idős férfiak.  

Az önkormányzat rendezésében megvalósuló programok is nyitottak a számukra: 

Majális, Augusztus 20-ai ünnepség, Várossá alapítás évfordulója stb. 

 A könyvtárat is szép számban látogatják, ahol gyakran frissítésre kerülnek a nekik 

szóló, őket érdeklő könyvek. 
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6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő 
időskorúak száma 
 

  
64 év feletti lakosság 

száma 
nappali ellátásban részesülő időskorúak 

száma 
 fő fő % 

2008 315 27 9 
2009 303 28 9 
2010 303 26 9 
2011 295 25 8 
2012    

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők száma 
 

  
időskorúak járadékában részesülők 

száma 
2008 3 
2009 3 
2010 4 
2011 3 
2012 2 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
b) kulturális, közm űvelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
 
Művelődési Ház rendezvényei nyitottak, és a Nyugdíjas Egyesület, a Női Szövetség    

valamint a Vigyázzunk Egymásra  Egyesület szervezésében folyamatosak a  programok.   

Minden kedden az Alapszolgáltatás Központ keretén belül Idősek Klubja működik. 

 

c) idősek informatikai jártassága 
 

Egy részük jártas a volt munkahelye miatt, másrészt pedig a Művelődési Ház keretén belül 

számítógépes tanfolyam keretén belül sajátíthatják el az informatikai jártasságot. 

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

 
Máriapócson működik Idősek Klubja. A klubba azokat az egyedülálló nyugdíjasokat 

várják, akik társaságra és programokra vágynak.  

Várják azokat a nyugdíjasokat is, akik párjukkal élnek és szeretnék a napjaikat 

nagyobb társaságban eltölteni.  
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Nagy beszélgetések, filmnézés, kártyacsaták, társasjátékozás, szalonnasütés, 

bográcsozás, előadások, kímélő torna, kirándulások, dolgos, kézműves napok, zenés 

programok, egyéb rendezvények várják az érdeklődő nyugdíjasokat. 

 
6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejle sztési lehet őségek 
meghatározása. 
 
Beazonosított problémák Fejlesztési lehetőségek 
Az idősek egészségügyi ellátásának 
javítása 

Igényfelmérés 
Szűrővizsgálatok szervezése, 
lebonyolítása helyben 
Egészségi állapotok szinten tartás, 
javítása. 

Elmagányosodás megakadályozása. 
 

Gyermekekkel nagycsaládosokkal 
kapcsolatépítés közös programok 
szervezése.  

 
 

7. A fogyatékkal él ők helyzete, esélyegyenl ősége 

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

köztük a fogyatékossággal élő emberek – számára megteremtődjön az esélyegyenlőség a 

társadalmi élet minden színterén; a fizikai és kulturális környezetben, a lakhatás és 

közlekedési eszközök használata, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és 

munkaalkalmak, a kulturális és társadalmi élet, valamint a sport és a szórakozás területén 

is. 

Kiemelt prioritásként a minőségi szolgáltatások egyenlő hozzáférésének 

megteremtése fogalmazható meg.  

A fogyatékossággal élő emberek számára megszervezendő hatékony 

ellátórendszer kialakításához szükség van helyi, kistérségi és regionális szinten 

szerveződő civil szervezetekre, amelyek a klasszikus érdekvédelmi feladatok ellátása 

mellett aktívan szerepet vállalnak az államtól átvállalt közfeladatok megvalósításában, 

valamint együttműködő partnerei kívánnak lenni a területen dolgozó valamennyi állami és 

nem-állami szereplőnek. 

Biztosítani kell az esélyegyenlőséget az intézményes ellátások szolgáltató 

jellegének erősítésével, az intézmények kiépítésével, korszerűsítésével és átalakításával, 

illetve a lakókörnyezeti és az integrált formában történő ellátásszervezés erősítésével. 

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 26. cikke elismeri a fogyatékkal élő 

személyek jogát az önállóságuk, társadalmi és foglalkozási beilleszkedésük, valamint a 

közösség életében való részvételük biztosítását célzó intézkedésekre. 
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Az Egyesült Nemzetek Közgyűlése 2006. december 13-án egyhangúan fogadta el a 

Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló Egyezményt és az ahhoz kapcsolódó 

Fakultatív Jegyzőkönyvet.  

Az új nemzetközi egyezmény közel 650 millió fogyatékossággal élő embert érint a 

világon. A hazai fogyatékosságügyi politika kiemelkedő sikere, hogy hazánk volt a világon 

az első állam, amely mind az Egyezményt, mind pedig a Jegyzőkönyvet ratifikálta a             

2007. évi XCII. törvénnyel.  

Az Egyezmény szerint „fogyatékossággal élő személy minden olyan személy, aki 

hosszan tartó fizikai, értelmi, szellemi vagy érzékszervi károsodással él, amely számos 

egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és másokkal 

egyenlő társadalmi szerepvállalását”. 

Az egyenlőség, az egyenlőtlenségek kérdése különböző mértékben ugyan, de 

valamennyi – a többségtől eltérő jellemzőkkel rendelkező – személyt, csoportot érint ma 

Magyarországon. Különösen veszélyeztetett csoport a cigányság, más szempontból a 

nők, ismét más szempontból, de külön figyelmet érdemel a fogyatékos emberek helyzete 

is. 

A fogyatékos emberek és családjaik világszerte a legsérülékenyebb társadalmi 

csoportot alkotják, évszázadok óta a szociális élet peremére sodródva élnek, 

boldogulásukat ezernyi tényező hátráltatja. Az Európai Unióban közös feladatunk annak 

lehetővé tétele, hogy egyenlő esélyekkel érvényesülhessenek a mindennapi életük során 

– a fizikai és szellemi környezetben, a lakhatás és közlekedési eszközök használata, a 

szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkalehetőségek, a kulturális és 

társadalmi élet valamint a sport és a szórakozás területén is.  

Kiemelt prioritásként a minőségi közszolgáltatások (oktatás, egészségügy, szociális 

ügyek, közlekedés stb.) egyenlő hozzáférésének megteremtése fogalmazható meg. 

Az egyenlő esélyű hozzáférés egyik eszköze az akadálymentesítés, amelynek fogalma az 

utóbbi években teljesen új tartalmat nyert: ma már valamennyi fogyatékossági csoporthoz 

tartozó ember – azaz a mozgássérült, a látássérült, a hallássérült, az értelmi fogyatékos, 

autista és súlyosan-halmozottan fogyatékos emberek – speciális szükségleteinek 

figyelembevételét kell a komplex akadálymentesítés, azaz az egyenlő esélyű hozzáférés 

megteremtése alatt érteni.  

Ez olyan eszközök és megoldások telepítését jelenti, amely lehetővé teszi, hogy 

egy-egy szolgáltatást a mozgássérült embereken túl látás- vagy hallássérült, valamint 

értelmi fogyatékos emberek is igénybe vehessenek. (Hangos térkép, indukciós hurok, 

könnyen érthető tájékoztató füzetek, stb.)  
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Európa jóléti államai, ahogy hazánk is igyekszik különböző intézkedésekkel, 

programokkal, törvényekkel, rendeletekkel elősegíteni a fogyatékosok esélyegyenlőségét.  

Hatalmas anyagi forrásokat bevonva, természetbeni és anyagi juttatásokat igyekeznek 

biztosítani a rászorulóknak. 

Különböző hivatalokat, szakértői bizottságokat állítottak fel, támogatják a 

fogyatékosok által alapított szervezeteket. Pozitív diszkriminációt alkalmaznak az 

oktatásban és a munkaerő piacon. 

 
7.1 A településen fogyatékossággal él ő személyek f őbb jellemz ői, sajátos problémái 
 

A fogyatékkal élőkre vonatkozóan kevés rendelkezésre álló  statisztikai adat van, 

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

foglalkoztatási helyzetéről. 

A fogyatékkal élő emberek és családjaik a legsérülékenyebb társadalmi csoportot 

alkotják. Feladatunk olyan környezet teremtése, működtetése, hogy egyenlő esélyekkel 

érvényesülhessenek a mindennapi életünk során a lakhatás és közlekedési eszközök 

használata, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkalehetőségek, a 

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

A célcsoport részére szervezett ellátásokat, szolgáltatásokat, az egyes 

intézkedéseket az egyéni szükségletek alapján tervezzük.  

Tapasztalataink szerint elhelyezkedésük során számos akadállyal kell megküzdeni.   

A munkáltató előítélete mellett a közlekedés eszközök használata is nehezíti helyzetüket. 

 
7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű és egészségkárosodott személyek 
szociális ellátásaiban részesülők száma 
 

  
megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásaiban részesülők 
száma 

egészségkárosodott személyek szociális 
ellátásaiban részesülők száma 

2008 96  
2009 91  
2010 83  
2011 153  
2012   

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

  önkormányzati 
fenntartású intézményben  

egyházi fenntartású 
intézményben 

civil fenntartású 
intézményben  

2008 0 0 0 
2009 0 0 0 
2010 0 0 0 
2011 0 0 0 
2012 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar; a központi adatokat célszerű bontani a helyi adatszolgáltatók 
segítségével.  
 
a) fogyatékkal él ők foglalkoztatásának lehet őségei, 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, így különösen a munkaeszközök, 

berendezések megfelelő átalakítását.  

Az átalakítással kapcsolatos költségek fedezésére a központi költségvetésből 

támogatás igényelhető. Ha a fogyatékos személy foglalkoztatása az integrált 

foglalkoztatás keretében nem megvalósítható, úgy számára speciális munkahelyek 

működtetésével a munkához való jogát lehetőség szerint biztosítani kell.  

A védett munkahelyet a központi költségvetés normatív támogatásban részesíti.  

 
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 §.) 
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Gyakori probléma, hogy kevés a foglalkoztatási lehetőség, nem megoldott a 

foglalkoztatáshoz szükséges akadálymentesítés, nem biztosítottak különleges eszközök 

és feltételek. A védett foglalkoztatás túlsúlya mutatkozik az integrált foglalkoztatással 

szemben.  

Probléma továbbá, ha nem áll rendelkezésre olyan foglalkozatási szakember, aki a 

fogyatékos személy állapotának ismeretében javaslatot tesz a foglalkoztatás jellegére és 

helyére.  

Amennyiben nincs képzett szakember, aki a munkahelyi beszoktatást kísérje, úgy 

sikertelen lehet a beszoktatás, amelynek következménye a fogyatékos munkavállaló 

alkalmatlanságának rövid időn belüli megállapítása.  

Mindezekre tekintettel javasolt folyamatosan felkutatni a fogyatékos 

munkavállalókkal is betölthető álláshelyeket, fogyatékos ügyi mentor, tanácsadó 

foglalkoztatásával a fogyatékos személyek munkahelyi kisérésének biztosítani.  

Településünkön a fogyatékkal élő személyek foglalkoztatása nem megoldott. 

 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terüle tén 

A kérdés nem releváns, mert nincs ilyen jellegű foglalkoztatás Máriapócson. 
 
 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szol gáltatások, programok 
 

Máriapócson az Alapszolgáltatási Központ keretén belül házi segítségnyújtási 

jelzőrendszer működik. 

 Ez a szolgáltatás az egyedülálló idősembereknek nyújt segítséget (mint pl: 

bevásárlás, csekk befizetés a postán, vérnyomást mérnek).  

A gondozónők látogatásaikkal segítenek az idősek elmagányosodásán, az idősek 

úgy érzik gondoskodnak róluk és a társadalom nem felejti el őket.  

 
7.2 Fogyatékkal él ő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedv ezményei 

  Ellátási formák: 

• 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. 
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• 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 

• Fogyatékos személyek számára biztosított alap- és s zakosított 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 

A fogyatékkal élő személyek számára külön pénzbeli és természetbeli ellátást és 

kedvezményeket az önkormányzat nem tud nyújtani anyagi helyzete miatt. 
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7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez , információhoz és a 

közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés lehet őségei, akadálymentesítés 

 
a) települési önkormányzati tulajdonban lév ő középületek akadálymentesítettsége 
 
Az önkormányzat tulajdonában lévő középületek akadálymentesítése még nem 100%-os. 

Szükséges lenne az akadálymentesítést folytatni, mivel a jövőben szükség lehet ezekre.  

 

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramok hoz való hozzáférés 

lehetőségei, fizikai, információs és kommunikációs akadál ymentesítettség, 

lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesíte ttsége 

 

Az egészségügyi prevenciós szolgáltatásokat, a szűrővizsgálatokat a mozgásukban 

erősen korlátozott személyek kevésbé veszik igénybe.  

Szükséges a támogatásuk a szűrőprogramokra történő eljutásuk (eljuttatásuk) 

terén, ezért a szociális ellátórendszerrel, támogató szolgálatokkal együttműködve elő kell 

segíteni, hogy a fogyatékkal élők is részt vegyenek az egészségügyi szűrővizsgálatokon. 

A Támogató szolgáltatást térítési díj ellenében a Kistérségi Társulás látja el. 
 
c) munkahelyek akadálymentesítettsége 
 

Ma már kötelezően, jogszabályban előírt az akadálymentesítettség, amelynek 

betarttatása nehéz feladat a hatóságok előtt, azon vállalkozások, amelyek EU forrásra 

pályáznak, a nyertes projekt keretében az akadálymentesítést kötelező tevékenységként 

elvégzik. 

Ez a tény azt vetíti előre, hogy az előttünk álló évtizedben a vállalkozások 

fokozatosan, de eleget fognak tudni tenni e kötelezettségüknek. 

 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentes ítettsége 

A fogyatékos személyek közlekedéshez való hozzáférhetőségének javítása 

érdekében javasolt áttekinteni, a közösségi közlekedésre vonatkozó helyi szabályozást 

(menetrend, utazási kedvezmények, parkolás, stb.)  

A közúti közlekedést kátyúk egyenetlen járdák, a járdáknál útpadkák jellemzik, 

nehezítik az EL-GO tulajdonosok, kerékpárosok, motorosok, autósok, a város 

lakosságának közlekedését.  

A közlekedést tovább nehezíti a városra zúduló kamionforgalom. A járdák, parkok 

akadálymentesítése nem biztosított.  
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Különös figyelmet szükséges fordítani arra, hogy a településfejlesztési tervekben és 

más településfejlesztési dokumentációkban általános alapelvként jelenjen meg – és ezáltal 

minden vonatkozásban érvényesüljön – az egyenlő esélyű hozzáférés 

szempontrendszere.  

Javasolt áttekinteni a helyi településrendezési-építésügyi szabályozást annak 

érdekében, hogy az akadálymentesség szempontjai minél biztosabban 

érvényesülhessenek. 

 

e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló he lyi szolgáltatások (pl. 

speciális közlekedési megoldások, fogyatékosok napp ali intézménye, stb.) 

 

Fogyatékosok nappali intézménye nincs a településen. Legközelebb Nyíregyházán 

található. 

 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatás ok, szolgáltatások ) 

 
Máriapócs Város Önkormányzata próbál segíteni, és támogat minden olyan civil 

szervezetet, alapítványt, amelyek hátránykompenzáló szolgáltatásokat nyújtanak, vagy 

kívánnak bevezetni. 

 

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejle sztési lehet őségek 
meghatározása  
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A középületek nem teljesen 
akadálymentesek 

Pályázati figyelés, pályázat benyújtása 
önerő nem lévén 

A fogyatékkal élők foglalkoztatási 
lehetőségeinek bővítése  

 
 

 

A közszférában és a versenypiacon a 
fogyatékkal élők teljes lakossághoz 
viszonyított arányuknak megfelelő mértékű 
foglalkoztatására  

 
A kulturális és sportprogramokhoz való 
hozzáférés lehetőségeinek bővítése az 

értelmi fogyatékosok, a mozgássérültek, a 
látássérültek részére egyaránt 

 
 

A fogyatékosok kulturális és 
sporttevékenységét támogató civil 

szervezetek fejlesztése a programkínálat 
bővítésére, azok megvalósítására. 
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8. Helyi partnerség, lakossági önszervez ődések, civil szervezetek és for-profit 

szerepl ők társadalmi felel ősségvállalása 

Településünkön a civil szervezetek aktív tevékenységet folytatnak. A helyi lakosság nagy 

számban vesz részt a civil szervezetek programjain.  

Civil szervezetek, egyesületek a településen: 

• Máriapócsi Horgász Egyesület,  

• Vigyázzunk Egymásra Egyesület,  

• Máriapócsi Ifjúsági Egyesület,  

• Független Női Szövetség,  

• Nyugdíjas Egyesület,  

• Máriapócsi Zarándokút Közhasznú Egyesület, 

• Máriapócsi Polgárőr Egyesület 

• Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

• Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 

A civil szervezetek függetlenségét elismerjük és tiszteletben tartjuk. Partneri viszonyt 

alakítottunk ki velük. Az együttműködésnek köszönhetően a rendezvényeken aktívan 

vesznek részt a szervezetek.  

 

Máriapócs Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzata 2006. október 16.-án alakult 

meg. Az alakuló ülésen a települési kisebbségi önkormányzat testülete a tagjai közül 

társadalmi megbízású elnököt, az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére 

társadalmi megbízású elnökhelyettest választott.  

 

A ruszin közösség ülésein, közmeghallgatásain is bárki részt vehet, és az 

aktivitásával jelezheti, hogy tagja kíván lenni ennek a közösségnek. 

A Ruszin Kisebbségi Önkormányzattal Máriapócs gazdagodott, egy új kisebbségi 

közösséggel, amely azóta hatékonyan részt vesz a város társadalmi életében, 

rendezvényein, véleményt formál a település fejlődését érintő kérdésekben.  

A ruszin hagyományok, gazdag kultúrájának megmutatásával is igyekeznek új és üde 

színfolt lenni Máriapócs, és a térség kulturális életében.  

 
a) a 3–7. pontban szerepl ő területeket érint ő civil, egyházi szolgáltató és 
érdekvédelmi szervezetek, önszervez ődések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó 
szervezetek száma közfeladatonként bemutatva, önkén tesek száma, partnerségi 
megállapodások száma stb.) 
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b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti 
partnerség bemutatása 
 

Több városi rendezvényen működik együtt mind az önkormányzat, mind a nemzetiségi 

önkormányzat és az egyház. Közös programjai vannak a városnak a Görög katolikus 

egyházzal. A jelentősebb búcsúk alkalmával a Civil és az Önkormányzati szektor szorosan 

együttműködik. 

A civil szervezetek közül a Polgárőrség minden rendezvényen jelen van. 

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

Önkormányzatunk a Nyírbátori Többcélú Kistérségi Társulás valamint a LEADER 

Egyesület Tagja. Társuláson belül működik az Alapszolgáltatási Központ.  

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcs olatos esélyegyenl őségi 
tevékenysége 
 

Segélycsomagok osztása, segélyezésben való közreműködés.  

Az önkormányzati START munkával kapcsolatosan partneri viszony alakult ki a Roma 

Nemzetiségi Önkormányzattal. Rendszeres meghívottak az Önkormányzat Képviselő – 

Testületi üléseire. 

 
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esél yegyenl őségi tevékenysége 
 

A város közösségi életének alakításában jelentős szerepet vállalnak a civil szervezetek. 

Az alább felsorolt szervezetek szerves részei, a városban megrendezésre kerülő 

különböző programoknak. Valamint jelentősnek mondható a Civil Szervezetek prevenciós 

tevékenysége.  

 
f) for-profit szerepl ők részvétele a helyi esélyegyenl őségi feladatok ellátásában. 
 
Városunkban a for-profit részvétele a településen jelentősnek mondható, a nagyszámú 

turisták nagy száma miatt. A városvezetés több ízben hívta össze a KKV szektor 

szereplőit. A KKV szektora jellemző hogy nem igazán foglalkoztatnak hátrányos helyzetű 

munkavállalót, csak abban az esetben ha erre az állam vagy az Európai Unió valamilyen 

forrást vagy kedvezményt biztosít. 
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9. A helyi esélyegyenl őségi program nyilvánossága 

A helyzetelemzés előkészítésében részt vettek a településünkön dolgozó szociális, 

egészségügyi, gyermekjóléti, köznevelési szakemberek. A helyzetelemzés során az 

esélyegyenlőség biztosítása érdekében elsődlegesen a célcsoportokkal kapcsolatos 

problémák feltárása, majd a megfogalmazott problémákra intézkedések 

megfogalmazására koncentrálódott.  

Az elfogadott dokumentum hozzáférhető lesz, a www.mariapocs.hu honlapján 

amely alapján az esélyegyenlőség folyamatokat, intézkedéseket megismerik és így 

biztosított lesz a megvalósítás folyamatos ellenőrzése, monitoringja. 
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A Helyi Esélyegyenl őségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

 
Az intézkedési terv a megjelölt hátrányos helyzetű csoportokra irányul, akik 

számára a sikeres élet és társadalmi integráció esélye a hátrányaikat kompenzáló 

esélyegyenlőségi intézkedésekkel valósul meg.  

Az intézkedési terv olyan beavatkozásokat fogalmaz meg, amelyek a 

helyzetértékelésben felvetett problémákra nyújtanak megoldást.                        

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

esetleges hozzászólásokat a jegyző összegyűjti, majd az esetleges módosítási 

javaslatokat a képviselő testület elé terjesztik. A képviselő testület dönt a módosítások 

bevezetéséről. 

Az esélyegyenlőségi program öt évre készül. Időarányos megvalósítását, illetve a 

helyzetelemzésben feltártak esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, és a helyi 

esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni. 

Az esélyegyenlőségi program előkészítésébe, áttekintésébe, valamint felülvizsgálatába 

esélyegyenlőségi szakértőt kell bevonni. 
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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 szegénység megelőzése, 
hatásának 

mérséklése. 
- Alacsony iskolázottság, szakmai 

végzettség 

Helyi foglalkoztatási eszközök 
alkalmazása, felzárkóztató 

képzések 
álláskeresési tanácsadások 

biztosítása 
- Munkaügyi Központtal a 

kapcsolattartás  
erősítése  

Tájékoztatás, szórólapok 
biztosítása 

Gyermekek 

A hátrányos helyzetek 
generációkon keresztüli 

átöröklődésének megállítása. 
A család működését zavaró és 

akadályozó okok miatti 
veszélyeztetettség 

Gyermekek iskolaszünetben való 
felügyelet megoldása 

Szociális, gyermekjóléti 
szolgáltatások bővítése. 

Felzárkóztatási, fejlesztési 
programok szervezése. 

Szabadidős programok szervezése, 

Idősek 

- Alacsony jövedelemből élnek meg,  
elmagányosodás, nincs 

hozzátartozó a településen, 
Idősgondozás kiterjesztése Egyedül 

élők segítése 

Idénymunkák, kiegészítő munkák 
keresése, felkutatása, 

házi segítségnyújtás, házi 
jelzőrendszeres gondozás 

biztosítása, fejlesztése, 
szociális étkezés 

Intézményi kapacitás bővítése 
Segítség megszervezése 

Nők 

Tartós munkanélküliség arányának 
Csökkentése, szűrővizsgálatok  

A gyermekét egyedül nevelő, vagy 
több  

gyermeket nevelő család 
szegénysége 

 
 

Képzési programok körének 
szélesítése 

munkahelyteremtés.  
Szociális, gyermekjóléti 

szolgáltatások,  
célzott támogatások  

Időszakos gyűjtések szervezése 
 

Fogyatékkal 
élők 

Hátrányos megkülönböztetés, 
elmagányosodás, Középületek 

akadálymentesítése nem mindenütt 
megoldott 

klubok, egyesületek létrehozása, 
helyi újság, 

munkahelyteremtés, a közületek 
akadálymentesítése 
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A beavatkozások megvalósítói 

 

Célcsoport 
Következtetésben megjelölt  
beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  
aktorok és partnerek  
– kiemelve a felel őst 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

Helyi foglalkoztatási eszközök 
alkalmazása. 

 

Igazgatási főelőadó 
Munkaügyi Központ Nyírbátori 

Kirendeltsége 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Gyermekek 

Veszélyeztetettségi tényezők 
kialakulásának megelőzése, 

hatásuk enyhítése. 
Programok szervezése, Egyéni 

fejlesztések délután 

Igazgatási főelőadó 
Védőnő 
Óvoda 

Közoktatási intézmény 

Idősek 

Megélhetési problémák, Szociális 
ellátások biztosítása, Egyedülélők 
segítése, Elmagányosodás 
megelőzése 
 

Máriapócs Város Önkormányzata, 
házi-gondozó, Helyi Civil szervezetek 

Nők 

Munkalehetőségek szervezése, 
kialakítása 

keresése. Szociális ellátások 
bővítése 

 

Igazgatási főelőadó 
Munkaügyi Központ Nyírbátori 

Kirendeltsége 
Civil Szervezetek, Egyesületek 

Helyi vállalkozók 

Fogyatékkal 
élők 

Akadályok megszüntetése, 
Megváltozott munkaképességű 

emberek  foglalkoztatása 

Máriapócs Város Önkormányzata 
Civil Szervezetek, Egyesületek, 

Munkaügyi központ 

Jövőképünk 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák kultúrájukat megtartva és ápolva hasznos 

tagjai a társadalomnak. Ehhez Máriapócs Város Önkormányzata megpróbálja az Integrált 

Város Stratégián keresztül előteremteni a feltételeket. Nincs hátrányos megkülönböztetés. 

Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők felzárkozanak a középosztályhoz, 

munkalehetőséget kapjanak (pl. közmunka) és kikerüljenek ebből az állapotból. Máriapócs 

Város Önkormányzata a START munka keretén belül biztosít munkalehetőséget. Fontos 

lépés, hogy a mélyszegélységben élőkenek segítsünk a társadalmi integrációban. 

Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek napközbeni ellátását, iskolai oktatását, 

felzárkóztatását. (speciális oktatás, logopédus, mozgásterapeuta, magyar – angol 

képzés). 

Folyamatosan odafigyelünk az idősek elmagányosodásának elkerülésére, kulturális 

programok szervezése, kirándulás. Egészségmegőrzése. 

Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a rugalmas munkaidő biztosítását. Családbarát 

munkahely megteremtését, a nemek közötti teljes egyenjogúságot. 
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Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők társadalmi beilleszkedésére, 

esélyegyenlőség biztosítására, akadálymentesítésre. 

Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 

Intézkedés címe: 
Munka- pálya álláskeresési tanácsadás 
 

Feltárt probléma 
(kiinduló 
értékekkel) 

Romák/ mélyszegénységben élők felzárkóztatása 

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

Rövid távú célunk, kereseti lehetőség elősegítése a képzési 
támogatás által, középtávú cél a foglalkoztatás elősegítése, hosszú 
távú célunk a hátrányok leküzdése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1.igényfelmérés 2. megfelelő képzés tanácsadás kiválasztása, 3. a 
célcsoport részvétele a tanácsadáson 4. segítségnyújtás egy 
munkahely elnyerésére 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat, Alapszolgáltatási Központ, Intézményvezetők, 
Védőnő 

Partnerek Munkaügyi Központ 

Határidő(k) 
pontokba szedve Folyamatos 

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

Foglalkozatás növekedése, szociális hátrány leküzdése 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

A kockázata, hogy a kezdeti lelkesedés, kitartás elmarad. 
A motiváltság eszköze: pl. támogatási rendszer képzéshez 
kötöttsége. 

Szükséges 
erőforrások 

Pályázati erőforrások 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 

Intézkedés címe: A munkanélküliek képzése 

Feltárt probléma 
(kiinduló 
értékekkel) 

A 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek arány magas. 

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

- munkahelyteremtés 
- munka világába való integrálszolgáltatások 
- képzések, piacképes szakmák szervezése 
- város rehabilitációs programba, pályázatba való bevonás 
(parkosítás) 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

- erőforrások teremtése, pályázatok, képzések szervezése 
- munkahelyek felkutatása a környező településeken 
- képzések szervezése, lebonyolítása 
- szakképzettség megszerzése 
- kapcsolatfelvétel a Munkaügyi Központtal, helyi vállalkozókkal 

Résztvevők és 
felelős 

Munkanélküliek, polgármester, jegyző, szociális ügyintéző, 
munkaügyi központ, vállalkozók, munkáltatók, oktatók, oktatási 
intézmény. 

Partnerek Polgármester, jegyző. 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

Folyamatos. 

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

A munkanélküliség aránya csökkent.  
Fenntarthatóság két részből áll: 
- az önkormányzat saját erőforrásai, 
-az állam biztosított pályázati rendszeren keresztül folyósított anyagi 
forrás. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

- a szakképzés megszerzése után sem tud elhelyezkedni a 
munkaerőpiacon 
- a pályázat sikertelensége, kevesebb anyagi forrás 
- nem piacképes szakma szerzése 

Szükséges 
erőforrások 

- pályázati forrás, önerő 
- oktató, szerveződő 
- tárgyi feltételek ( helyiség biztosítása, taneszközök, tanterem) 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 

Intézkedés címe: Irány a munkaügyi központ regisztráció= esély megad ása 

Feltárt probléma 
(kiinduló 
értékekkel) 

Nem minden munkanélküli regisztráltatja a magát a munkanélküli 
központban 
 
 

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

A munkanélküli személyek regisztráltatják magukat. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Célcsoport felkutatása, feltérése, probléma feltárása ( miért nem 
jelentkezett). 
Tájékoztatás a támogatásokról, az esetleges képzésekről, 
munkalehetőségekről, és egyéb juttatásokról ( pl: egészségügyi 
hozzájárulás, start kártya igénylése). 
Beutaztatás biztosítása, utazási költség visszatérítés, regisztráció 
helyben történő megszervezése 

Résztvevők és 
felelős 

Célszemély (nem regisztrált munkanélküli) 
MÜK, Családsegítő szolgálat, Önkormányzat, szociális ügyintéző. 

Partnerek 
Célszemély (nem regisztrált munkanélküli) 
MÜK, Családsegítő szolgálat, Önkormányzat, szociális ügyintéző. 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

Folyamatos. 

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

Regisztráció után esélyt kaphat a munka világába való 
visszahelyezkedéshez, szociális ellátásokhoz való hozzájutás, 
átképzés, ezáltal saját maga és családja, életminősége pozitív 
irányba változik 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

- a regisztráció után sem tud elhelyezkedni a munkaerőpiacon 
- a pályázat sikertelensége, kevesebb anyagi forrás 
- nem regisztráltatta magát a MÜK 

Szükséges 
erőforrások 

- anyagi,önerő 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 
Intézkedés címe Táboroztatás, kulturális élményhez 

juttatás 
Feltárt probléma - nincsenek családi programok, közös 

élmények: nyaralás, kirándulás, strandolás, 
mozi 

Célcsoport HH, HHH gyerekek 
Célok megfogalmazása rövid, közép, 
hosszú 

A szociálisa rászorult gyerekek részvétel: 
Nyári táborozások 
Osztálykirándulások 
Színházlátogatás 
Strandolás szervezése 
 

Tevékenységek beavatkozás - táborozási lehetőségek 
- osztálykirándulás 
- színházlátogatás 
- strandolás 

Résztvevők és felelősek Gyerekek 
Osztályfőnökök 
Gyermek és ifjúságvédelmi felelős 
családgondozó 

Partnerek - iskola 
- alapítványok 
- egyházak 
- vállalkozók 

Határidők Folyamatos (tanév vége, nyári szünet) 
Eredményességi mutatók - közösségépítés, 

- élményszerzés, 
- személyiségformálás 

Kockázatok és csökkentésük Anyagi helyzet, nincs jelentkező táborozás 
lebonyolításában nincs partner 

Szükséges erőforrások - anyagi támogatottság, pályázatok kiírása, 
elnyerése 

 

 

 

 

 

 

 



 99

Az intézkedési területek részletes kifejtése 

Intézkedés Címe Egészségnevelés 

Feltért probléma (kiinduló értékkel) Gyermekek fizikai állóképességének 
csökkentése, 
Egészséges táplálkozási szokások hiánya, 
Személyi és környezeti higiénés hiánya 

Célcsoport 7-14 éves korosztály 

Célok megfogalmazása: rövid, közép és 
hosszú távú időegységekre bontásban 

Egészséges és rendszeres testmozgásra 
nevelés, egészséges táplálkozásra 
nevelés, 
Első segélynyújtási ismeretek elsajátítása,, 
A gyermeknek lehetőséget teremteni, hogy 
átéljék a mozgás örömét (kirándulási- 
sportolási alkalmak számának emelése).  

Tevékenységek pontokba szedve - elméleti (filmvetítés, 
elsősegélynyújtási- gyakorlatok) 

- gyakorlati élethelyzetek 
megelevenítése, 

- kiscsoportos beszélgetések 
- gyakorlati vetélkedők 

Résztvevők és felelősek Az intézmény pedagógusai  
Intézményvezetők 

Partnerek Orvos, védőnő, élelmezésvezető, szülők 

Határidők Folyamatos 

Eredményességi mutatók és annak 
dokumentáltsága, rövid, közép és 
hosszútávon 

Környezettudatos magatartásformák 
kialakítása 
Alapvető higiéniai normák megismertetése 
és betartatása 
Helyes napirend és étrend kialakítása 
A szabadidő hasznos eltöltése 

Kockázatok és csökkentésük eszközei lemorzsolódás 

Szükséges erőforrások - anyagi 

- tárgyi 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 

Intézkedés Címe A beilleszkedési, magatartási és tanulási 
nehézségekkel küzd ők segítése. 

Feltért probléma (kiinduló értékkel) - agresszivitás, 
- teljesítményingadozás 
- figyelemzavar 
- együttműködési készség hiánya 
- gyenge kudarctűrés 
- felelőtlenség 

Célcsoport 7- 14 éves korosztály 
Célok megfogalmazása: rövid, közép és 
hosszú távú időegységekre bontásban 

Akarati tulajdonságok fejlesztése 
(önállóság, önfegyelem, kitartás, 
feladattudat, szabálytudat) 
Szocializációs, kommunikációs fejlesztés 
Tantárgyi fejlesztés 
Szakemberek biztosítása (helyileg) –
pszichológus 
A témával kapcsolatos továbbképzéseken 
való részvételi lehetőség pedagógusoknak, 
szülőknek. 

Tevékenységek pontokba szedve Elméleti 
Gyakorlati 
Oktatási 

Résztvevők és felelősek Az intézmény pedagógusai,  
Intézményvezetők 

Partnerek Meghívott külső előadók 
Nevelési tanácsadó, családsegítő 
igénybevétele, szakértői és rehabilitációs 
bizottság, pszichológus, szülők. 

Határidők Folyamatos 
Eredményességi mutatók és annak 
dokumentáltsága, rövid, közép és 
hosszútávon 

Helyes konfliktus kezelési módok 
megismerése 
Tanuló lemaradások csökkentése 
Együttműködési készség kialakítása 
Kulturált magatartási formák kialakítása, 
megfelelő kommunikáció alkalmazása a 
közösségben 
Együttéléshez, munkavégzéshez, 
tanuláshoz szükséges alapvető 
képességek, készségek kialakítása. 

Kockázatok és csökkentésük eszközei - lemorzsolódás, érdektelenség 
motiváltság, 

Szükséges erőforrások - humán erőforrások 
- tárgyi 
- anyagi 

külső szakemberek 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 

Intézkedés címe: 
Veszélyeztetett gyermekek helyzetének javítása 

 
Feltárt probléma 
(kiinduló 
értékekkel) 

Gyakran előforduló bűnözés, iskolakerülés, tankötelezettség  
megszegése, szülői elhanyagolás, magatartási problémák 

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

Fontos cél a veszélyeztetettség megszüntetése: az oktatásba való 
beilleszkedés elősegítése, iskolai hiányzások minimalizálása, 
magatartási problémák kezelése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

jelzőrendszeri tagokkal való együttműködés, nevelési tanácsadó, 
pszichológus részvételével a magatartási problémák kezelése, 
szülők bevonása 

Résztvevők és 
felelős 

az elhanyagolt gyermek és családja, oktatási intézmény, gyermek- 
és ifjúságvédelmi felelős, jelzőrendszeri tagok, nevelési tanácsadó, 
pszichológus, fejlesztő pedagógus 

Partnerek ugyanazok mint a résztvevők 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

folyamatos 

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

A magatartási problémák megszűnésével csökken a fiatalkorú 
bűnözés, az iskolai hiányzás, sikerül beilleszkedni az oktatási 
intézménybe 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Kockázatként merül fel, hogy a gyermek és a szülők nem 
hajlandóak együttműködni és ezáltal elkerülhetetlen lesz a gyermek 
védelembe vétele illetve végső esetben a családból való kiemelése 

Szükséges 
erőforrások 

saját anyagi forrás, szakemberek bevonása, tárgyi eszközök 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

Intézkedés címe Nők munkaer ő piaci esélyeinek növelése  

Feltárt probléma GYES/GYED-ről visszatérő gyermekét 

egyedül nevelő nők 

Célcsoport Gyermekes anyák 

Célok általános megfogalmazása: rövid, 

közép és hosszú 

- család- barát munkahely 

- Visszailleszkedés a munka világába 

GYES/GYED után 

- Helyi közösség, munkáltató 

szemlélet váltása, tolerancia, 

empátia 

Tevékenységek beavatkozás Átképző tanfolyamok, képzési aktivitás 

növelése 

Résztvevők és felelősek Munkaügyi Központ, családsegítő szolgálat, 

családi napközi, bölcsőde 

Partnerek Családi napközi, bölcsőde, nagyszülők 

bevonásával 

Határidők folyamatos 

Eredményességi mutatók A munkába állást közvetetten a célcsoport 

életminőségének javulása. 

Az oktatási intézmények nyitvatartási ideje 

módosult, így a nők munkarendjüknek 

megfelelően tudták elhelyezni gyermeküket. 

A településen létrehozott bölcsőde 

elősegítése, a nők munkába állásának 

Kockázat és csökkentésük Nincsenek megfelelő képzések, 

átképzések, jövőképhiánya 

Szükséges erőforrás Pályázati és humán erőforrás 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

Intézkedés Címe Életvezetési és háztartástan ismeretek 

oktatása 

Feltért probléma (kiinduló értékkel) - korai gyermekvállalás és 
családalapítás, majd válás, csonka 
családok, 

- tapasztalatlanság az életvezetés és 
a háztartási ismertek terén, 

- információhiány a pénzügyi 
ismeretekben 

Célcsoport Munkanélküli nők 

Célok megfogalmazása: rövid, közép és 

hosszú távú időegységekre bontásban 

- Harmonikus, szeretetteljes 
családmodell iránti igény kialakítása, 

- Életvezetési tanácsadás. 
- Gyakorlati- és elméleti ismeretek 

elsajátítása 
Tevékenységek pontokba szedve - elméleti és gyakorlati oktatás 

- házimunka, háztartástan,  
- pénzügyi ismeretek, családi 

költségvetés, 
- felvilágosító előadások témáiban 

Résztvevők és felelősek - képzésen résztvevők 
- bevont külső szakemberek 

Partnerek - háziorvos 
- védőnő 
- pénzügyi tanácsadó, gazdasági 

szakemberek bevonása 
Határidők Folyamatos 

Eredményességi mutatók és annak 
dokumentáltsága, rövid, közép és 
hosszútávon 

- Tanfolyam elvégzését igazoló 
tanúsítvány 

- Nyomon követés 
- utógondozás 

Kockázatok és csökkentésük eszközei - lemorzsolódás, érdektelenség 
- motiváltság, érdeklődés fenntartása 

legalább a részvevők 80%-a 
vegézze el a tanfolyamot 

Szükséges erőforrások - humán erőforrások 
- tárgyi 
- anyagi 
- külső szakemberek 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 
Intézkedés címe: Az idősek egészségügyi ellátásának 

javítása 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Az idősek egészségügyi ellátásának hiánya 

Célcsoport Szűrővizsgálatra behívott személyek  

Célok -  

Általános megfogalmazás és rövid-, közép- 

és hosszútávú időegységekre bontásban 

Igényfelmérés 

Szűrővizsgálatok szervezése, lebonyolítása 

helyben 

Egészségi állapotok szinten tartás, javítása  

Tevékenységek 

(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve 

Tájékoztatás szűrővizsgálatokról, 

ellátásokról. 

Ápoló családtagoknak tanácsadás 

Prevenciós előadás 

Résztvevők és 

felelős 

Alapszolgáltatási Központ 

Idősek és családtagok 

Partnerek Háziorvos, támogatószolgálat, egyház, civil 

szervezet, szociálisgondozók, pszichiáterek 

Határidő(k) pontokba szedve Folyamatos 

Félévente 

Eredményességi mutatók és annak 

dokumentáltsága, forrása 

(rövid, közép és hosszútávon), valamint 

fenntarthatósága 

Szűrővizsgálatok gyakoriságára való igény 

jelzése, résztvevők száma (előadások, 

szűrővizsgálatok) 

Az idős emberek családtagjainak 

gondozása, ápolási ismeretek. 

Kockázatok és csökkentésük eszközei Kevés igénybevevő száma anyagi forrás 

hiánya 

Szükséges erőforrások - anyagi, hely, humán erőforrás 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

Intézkedés címe: Az „aktív id ősödés” feltételeinek er ősítése 

Feltárt probléma 
(kiinduló 
értékekkel) 

A kapcsolatok beszűkülése 

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

R: Idős emberek, különösen az egyedülállók programokba történő 
bevonása, az  
érdeklődés felkeltése a közösségi élethez  
K: A társadalmi, kulturális, civil életben való aktív részvétel 
elősegítése  
H: Az elmagányosodás csökkentése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. Igényfelmérés,  
2. Tájékoztatás kapcsolati lehetőségekről  
3. Lebonyolítás 

Résztvevők és 
felelős 

Érintett célcsoport   
Egyházak, civil szervezetek 

Partnerek Művelődési Központ, Könyvtár  
Alapszolgáltatási Központ, Nyugdíjas Klub 

Határidő(k) 
pontokba szedve Folyamatos 

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

R: Idős emberek, különösen az egyedülállók megismerik a helyi 
programokat,  
civil szervezeteket  
K: A társadalmi, kulturális, civil életben aktívan részt vesznek  
H: Csökken az elmagányosodás  
jelenléti ív, kérdőívek, statisztikák 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Megbetegedés, depresszió > Fokozott tájékoztatás 

Szükséges 
erőforrások 

Pályázati erőforrások, szociális és kulturális szakemberek, civil 
szervezetek tagjainak bevonása 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

Intézkedés címe:  A középületek nem teljesen akadálymentesítettek 

Feltárt probléma 
(kiinduló 
értékekkel) 

A középületek megközelítése nem megoldott a fogyatékkal élők 
számára. 

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

Akadálymentesítés, középületekhez könnyebb megközelíthetősége 
érdekében. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Középületek megközelíthetőségének felmérése. A fogyatékkal élők 
számának felmérése, tervek készítése, pályázati lehetőségek 
beszerzése, megvalósításához szükséges szakemberekkel való 
kapcsolatfelvétel. 

Résztvevők és 
felelős 

Fogyatékkal élők, önkormányzat, intézményvezetők, építésügyi 
hatóság, kivitelezők. 

Partnerek Fogyatékkal élők, önkormányzat, intézményvezetők, építésügyi 
hatóság, kivitelezők. 

Határidő(k) 
pontokba szedve Folyamatos. 

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

Középületek 100%-os akadálymentesítésének megvalósítása. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Pályázat sikertelensége. Határidő csúszása. 

Szükséges 
erőforrások 

Pályázati és humán erőforrás. 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 
 

Intézkedés címe:  A fogyatékkal él ők foglalkoztatási lehet őségeinek b ővítése 

Feltárt probléma 
(kiinduló 
értékekkel) 

Hátrányos megkülönböztetés a munkáltatók körében, munkahelyek 
rossz megközelíthetősége, információ hiánya a fogyatékkal élők 
körében, munkáltatók motiválatlansága. 

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

Tájékozató fórumok szervezése. Akadálymentesítés. Munkahelyek 
megteremtése, a fogyatékkal élők számára. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Esélyegyenlőségi munkatárs alkalmazása az önkormányzatnál, 
fórumok megszervezése, környezetben élő vállalkozók felkeresése, 
átképzések szervezése. 

Résztvevők és 
felelős 

Fogyatékkal élők, önkormányzat, intézményvezetők. 

Partnerek Fogyatékkal élők, önkormányzat, intézményvezetők. 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

Folyamatos. 

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

Csökken a fogyatékkal élők körében a munkanélküliség, átképzés 
elvégzésével munkához jutnak. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Pályázat sikertelensége.  

Szükséges 
erőforrások 

Pályázati, anyagi, tárgyi és humán erőforrás. 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 
 

Intézkedés címe:  Kulturális programok szervezése  

Feltárt probléma 
(kiinduló 
értékekkel) 

Kulturális programok hiánya. 

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

Önszerveződés előmozdítása, programok fenntartása (színház, 
uszoda, vadaspark látogatás). 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Kérdőívek elkészítése. Felmérés, hogy ki hova szeretne elmenni 
kirándulás alkalmával. Lehetőségek felkutatása. Együttműködési 
megállapodás. 

Résztvevők és 
felelős 

Fogyatékkal élők, családtagok, önkormányzat, intézményvezetők, 
civil szervezetek. 

Partnerek 
Fogyatékkal élők, önkormányzat, intézményvezetők. Fogyatékkal 
élők, családtagok, önkormányzat, intézményvezetők, civil 
szervezetek. 

Határidő(k) 
pontokba szedve Folyamatos. 

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

Programok megtartása, növelése, hagyománnyá tevés. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Pályázat sikertelensége. Érdektelenség. 

Szükséges 
erőforrások 

Pályázati, anyagi, és humán erőforrás. 
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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 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások  

(humán, pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1. 
Munka- pálya 
álláskeresési 
tanácsadás 

 

Alacsony 
iskolázottság, 

szakmai 

végzettség 
hiánya 

Helyi 
képzések 

megszervezése 

Máriapócs Város 
Integrált 

Városfejlesztési 

Stratégiája 

Mélyszegény- 
ségben élők 

és romák 

képzésének 
és 

foglalkoztatásának 

javítása 

Polgármester 2014.12.31. Javul a  
foglalkoztatottság 

 

Pályázati 
forrás 

Terembérleti 

díj 
Önkormányzati 

forrás 

Bizonyítvány 
megszerzése 

2 Munkanélküliek 
képzése 

A 180 napnál 
munkanélküliek 
aránya magas 

munkahelyteremtés 
- munka világába 
való 
integrálszolgáltatás
ok 
- képzések, 
piacképes szakmák 
szervezése 

 

 - erőforrások 
teremtése, 
pályázatok, 
képzések 
szervezése 
- munkahelyek 
felkutatása a 
környező 
településeken 
- képzések 
szervezése, 
lebonyolítása 
- szakképzettség 
megszerzése 
-kapcsolatfelvétel a 
Munkaügyi 
Központtal, helyi 
vállalkozókkal 

Munkanélküliek, 
polgármester, 
jegyző, szociális 
ügyintéző, 
munkaügyi 
központ, 
vállalkozók, 
munkáltatók, 
oktatók, oktatási 
intézmény. 

folyamatos A munkanélküliség 
aránya csökkent.  
Fenntarthatóság 
két részből áll: 
- az önkormányzat 
saját erőforrásai, 
-az állam biztosított 
pályázati 
rendszeren 
keresztül folyósított 
anyagi forrás. 

pályázati forrás, 
önerő 
- oktató, 
szerveződő 
- tárgyi feltételek ( 
helyiség 
biztosítása, 
taneszközök, 
tanterem) 

Érintettekkel 
együttműködve 
fenntartható 

3 Irány a munkaügyi 
központ 

regisztráció= esély 
megadása 

Nem minden 
munkanélküli 

regisztráltatja a 
magát a 

munkanélküli 
központban 

 

A munkanélküli 
személyek 

regisztráltatják 
magukat. 

 Célcsoport 
felkutatása, 

feltérése, probléma 
feltárása ( miért 

nem jelentkezett). 
Tájékoztatás a 

támogatásokról, az 
esetleges 

képzésekről, 
munkalehetőségekr

ől, és egyéb 
juttatásokról ( pl: 

egészségügyi 
hozzájárulás, start 
kártya igénylése). 

Beutaztatás 

Célszemély (nem 
regisztrált 

munkanélküli) 
MÜK, 

Alapszolgáltatási 
Központ, 

Önkormányzat, 
szociális ügyintéző. 

folyamatos Regisztráció után 
esélyt kaphat a 
munka világába 

való 
visszahelyezkedés

hez, szociális 
ellátásokhoz való 

hozzájutás, 
átképzés, ezáltal 

saját maga és 
családja, 

életminősége 
pozitív irányba 

változik 

- anyagi,önerő 

 
Érintettekkel 

együttműködve 
fenntartható 
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biztosítása, utazási 
költség 

visszatérítés, 
regisztráció 

helyben történő 
megszervezése 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 Táboroztatás, 
kulturális 
élményhez juttatás 

Nincsenek családi 
programok, közös 
élmények: 
nyaralás, 
kirándulás, 
strandolás, mozi 

A szociálisan 
rászorult gyerekek 
részvétel: 
Nyári táborozások 
Osztálykiránduláso
k 
Színházlátogatás 
Strandolás 
szervezése 

 

 táborozási 
lehetőségek 
osztálykirándulás 
színházlátogatás 

strandolás 

Gyerekek 
Osztályfőnökök 

családgondozó 

folyamatos közösségépítés, 
élményszerzés, 
személyiségformál
ás 

anyagi 
támogatottság, 
pályázatok kiírása, 
elnyerése 

Önkormányzat 
koncepciójába, 
közoktatási 
intézmények 
programjába 
beépülve 
fenntartható 

2 Egészségnevelés Gyermekek fizikai 
állóképességének 
csökkentése, 
Egészséges 
táplálkozási 
szokások hiánya, 
Személyi és 
környezeti higiénés 
hiánya 

Egészséges és 
rendszeres 
testmozgásra 
nevelés, 
egészséges 
táplálkozásra 
nevelés, 
Első segélynyújtási 
ismeretek 
elsajátítása,, 
A gyermeknek 
lehetőséget 
teremteni, hogy 
átéljék a mozgás 
örömét 
(kirándulási- 
sportolási alkalmak 
számának 
emelése). 

 elméleti 
(filmvetítés, 
elsősegély nyújtási- 
gyakorlatok) 
gyakorlati 
élethelyzetek 
megelevenítése, 
kiscsoportos 
beszélgetések 
gyakorlati 
vetélkedők 

Az intézmény 
pedagógusai  

Intézményvezetők 

folyamatos Környezettudatos 
magatartásformák 
kialakítása 
Alapvető higiéniai 
normák 
megismertetése és 
betartatása 
Helyes napirend és 
étrend kialakítása 
A szabadidő 
hasznos eltöltése 

anyagi 

- tárgyi 

Érintettekkel 
együttműködve 
fenntartható 

3 A beilleszkedési, 
magatartási és 
tanulási 
nehézségekkel 
küzdők segítése. 

agresszivitás, 
- 
teljesítményingado
zás 
- figyelemzavar 
- együttműködési 
készség hiánya 
- gyenge 
kudarctűrés 

- felelőtlenség 

Akarati 
tulajdonságok 
fejlesztése 
(önállóság, 
önfegyelem, 
kitartás, 
feladattudat, 
szabálytudat) 
Szocializációs, 
kommunikációs 
fejlesztés 
Tantárgyi fejlesztés 
Szakemberek 
biztosítása 
(helyileg) –
pszichológus 
A témával 
kapcsolatos 
továbbképzéseken 
való részvételi 
lehetőség 
pedagógusoknak, 

 Elméleti 
Gyakorlati 

Oktatási 

Az intézmény 
pedagógusai,  
Intézményvezetők  

 

folyamatosan Helyes konfliktus 
kezelési módok 
megismerése 
Tanuló 
lemaradások 
csökkentése 
Együttműködési 
készség kialakítása 
Kulturált 
magatartási formák 
kialakítása, 
megfelelő 
kommunikáció 
alkalmazása a 
közösségben 
Együttéléshez, 
munkavégzéshez, 
tanuláshoz 
szükséges 
alapvető 
képességek, 
készségek 

- humán 
erőforrá
sok 

- tárgyi 
- anyagi 

külső szakemberek 

Érintettekkel 
együttműködve 
fenntartható  
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szülőknek. kialakítása. 

4 Elhanyagolt, 
veszélyezett 
gyermekek 

Fiatalkorú bűnözés, 
tankötelezettségén
ek mulasztása, 
szülői 
elhanyagolás, 
magatartási 
problémák, 
hátrányos 
megkülönböztetés. 

 

Oktatásba való 
beilleszkedés, 
bűnmegelőzési 
program, 
veszélyeztetés 
megszüntetése, 
magatartási 
probléma kezelése. 

 Jelzőrendszeri 
tagokkal való 
együttműködés, 
nevelési 
tanácsadó, 
fejlesztő 
pedagógus, 
speciális iskolák, 
nyári táborok 
szervezése, 
családból való 
kiemelés. 

Gyermekjóléti 
szolgálat, jegyző, 
jelzőrendszeri 
tagok. 

folyamatosan Sikerül 
beilleszkedni az 
oktatási 
intézménybe, 
magatartási 
problémák 
megszűnése, 
csökken a 
fiatalkorú bűnözés. 

Saját anyagi forrás, 
szakemberek 
bevonása, tárgyi 
eszközök. 

Érintettekkel 
együttműködve 
fenntartható  

III. A nők esélyegyenlősége 

1 Nők munka-
erőpiaci esélyeinek 
növelése 

Gyed-ről, Gyás-ről 
visszatérő 
munkaerőpiacra 
való elhelyezkedés 
nehéz így, a nők 
tartós 
munkanélkülisége 
magasabb 

Gyermekek nappali 
ellátását biztosító 
intézmények 
működtetése, 
képzési programok 
szervezése 

 Képzési programok 
szervezése, 
gyermekek 
napközbeni 
ellátásának 
biztosítása 

Gyermekjóléti 
szolgálat, 
munkaügyi 
központ, helyi 
vállalkozások 

folyamatos Munkát vállalók 
száma, képzésen 
résztvevők száma 

Személyi és tárgyi 
feltételek 
biztosítása, 
önkormányzat 
költségvetésében, 
pályázati források 
kihasználása 

Önkormányzat 
koncepciójába 
beépülve 
fenntartható, 
munkaügyi központ 
segítségével, 
valamint pályázati 
lehetőségekkel 
fenntartható 

2 Életvezetési és 
háztartástan 
ismeretek oktatása 

korai 
gyermekvállalás és 
családalapítás, 
majd válás, csonka 
családok, 
tapasztalatlanság 
az életvezetés és a 
háztartási ismertek 
terén, 
információhiány a 
pénzügyi 
ismeretekben 

Harmonikus, 
szeretetteljes 
családmodell iránti 
igény kialakítása, 
Életvezetési 
tanácsadás. 

Gyakorlati- és 
elméleti ismeretek 
elsajátítása 

 elméleti és 
gyakorlati oktatás 
házimunka, 
háztartástan,  
pénzügyi 
ismeretek, családi 
költségvetés, 
felvilágosító 
előadások 
témáiban 

képzésen 
résztvevők 
bevont külső 
szakemberek 

folyamatos Tanfolyam 
elvégzését igazoló 
tanúsítvány 
Nyomon követés 

utógondozás 

humán erőforrások 
tárgyi 
anyagi 

külső szakemberek 

Önkormányzat 
koncepciójába 
beépülve 
fenntartható, 
munkaügyi központ 
segítségével, 
valamint pályázati 
lehetőségekkel 
fenntartható 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1. Az idősek 
egészségügyi 
ellátásának 

javítása 

Az idősek 
egészségügyi 

ellátásának hiánya 

Szűrővizsgálatra 
behívott személyek 

 Tájékoztatás 
szűrővizsgálatokról

, ellátásokról. 
Ápoló 

családtagoknak 
tanácsadás 

Prevenciós előadás 

Alapszolgáltatási 
Központ 

Idősek és 
családtagok 

folyamatos Szűrővizsgálatok 
gyakoriságára való 

igény jelzése, 
résztvevők száma 

(előadások, 
szűrővizsgálatok) 
Az idős emberek 
családtagjainak 

gondozása, ápolási 
ismeretek. 

anyagi, hely, 
humán erőforrás 

Önkormányzat 
koncepciójába 

beépülve 
fenntartható 

2 Az „aktív idősödés” 
feltételeinek 

erősítése 

Az idősek 
elmagányosodása, 

egészségügyi 
ellátása és önellátó 

képesség 
csökkentése 

hiánya 

Közösségi lépések 
szervezésének 

megtétele. 
Egészségügyi 

programok 
szervezése. 

Egészségügyi 
ellátások 

megszervezése. 
Társadalomba való 

 Nyugdíjas klub, 
rendezvények, 

szűrővizsgálatok és 
vallásos programok 

megszervezése. 

Idősek 
Orvosi és védőnői 

szolgálat 

Önkormányzat 

folyamatos Megalakult klubok 
száma. 

Résztvevők száma 

anyagi, humán 
erőforrás 
nfrastruktúra 

Önkormányzat 
koncepciójába 

beépülve 
fenntartható 
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integrálás. 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 A középületek nem 
teljesen  

akadálymentesített
ek 

Részben megoldott 
a középületek 

akadálymentesítés
e. 

Hiányosságok 
feltárása. Tervek 

elkészítése, 
pályázatok 
felkutatása, 

megvalósulása. 
Akadálymentesítés, 

középületekhez 
könnyebb 

megközelíthetőség
e érdekében. 

 Középületek 
megközelíthetőség
ének felmérése. A 
fogyatékkal élők 

számának 
felmérése, tervek 

készítése, pályázati 
lehetőségek 
beszerzése, 

megvalósításához 
szükséges 

szakemberekkel 
való 

kapcsolatfelvétel. 

Fogyatékkal élők, 
önkormányzat, 

intézményvezetők, 
építésügyi hatóság, 

kivitelezők. 

folyamatos Középületek 100%-
os 

akadálymentesítés
ének 

megvalósítása 

Pályázati, anyagi 
és humán 
erőforrás. 

Önkormányzat , 
intézmények 

koncepciójába 
beépülve 

fenntartható 

2 A fogyatékkal élők 
foglalkoztatási 
lehetőségeinek 

bővítése 

Hátrányos 
megkülönböztetés 

a munkáltatók 
körében, 

munkahelyek rossz 
megközelíthetőség

e, információ 
hiánya a 

fogyatékkal élők 
körében, 

munkáltatók 
motiválatlansága. 

Tájékozató 
fórumok 

szervezése. 
Akadálymentesítés. 

Munkahelyek 
megteremtése, a 
fogyatékkal élők 

számára. 

 Esélyegyenlőségi 
munkatárs 

alkalmazása az 
önkormányzatnál, 

fórumok 
megszervezése, 
környezetben élő 

vállalkozók 
felkeresése, 
átképzések 
szervezése. 

Fogyatékkal élők, 
önkormányzat, 

intézményvezetők. 

folyamatos Csökken a 
fogyatékkal élők 

körében a 
munkanélküliség, 

átképzés 
elvégzésével 

munkához jutnak. 

Pályázati, anyagi, 
tárgyi és humán 

erőforrás. 
 

Önkormányzat , 
intézmények 

koncepciójába 
beépülve 

fenntartható 

3 Kulturális 
programok 
szervezése 

Kulturális 
programok hiánya. 

Önszerveződés 
előmozdítása, 

programok 
fenntartása 

(színház, uszoda, 
vadaspark 
látogatás). 

 Kérdőívek 
elkészítése. 

Felmérés, hogy ki 
hova szeretne 

elmenni kirándulás 
alkalmával. 

Lehetőségek 
felkutatása. 

Együttműködési 
megállapodás. 

Fogyatékkal élők, 
családtagok, 

önkormányzat, 
intézményvezetők, 
civil szervezetek. 

folyamatos Programok 
megtartása, 
növelése, 

hagyománnyá 
tevés. 

Pályázati, anyagi, 
és humán 
erőforrás. 

 

Önkormányzat , 
intézmények 

koncepciójába 
beépülve 

fenntartható 
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3. Megvalósítás 

 

A megvalósítás előkészítése 

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja 

és ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit 

pedig partneri viszony során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák 

meg, illetve támogassák.  

 

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

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

az esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó 

stratégiai dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az 

egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az 

önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.  

 

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program 

Intézkedési Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi 

szintű akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.  

 

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, 

ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a 

programba történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért 

Felelős Fórumot hoz létre és működtet.  

 

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

maradéktalanul megvalósuljanak. 
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A megvalósítás folyamata 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében 

HEP Fórumot hozunk létre.  

 

A HEP Fórum feladatai: 

- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének 

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

rendszeres tájékoztatása, 

- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések 

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

esetleges új beavatkozások meghatározása 

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

felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,  

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

képviselő-testületi döntésre 

- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 

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

 

Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre 

a terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen 

kitűzött célok 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 m űködése: 

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

A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 

A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló 

elfogadására, vagy átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 

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

közül, illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre. 

Fogyatékkal élők 

esély-

egyenlőségével 

foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esély-

egyenlőségével 

foglalkozó 

munkacsoport 

Gyerekek esély-

egyenlőségével 

foglalkozó 

munkacsoport 

Idősek esély-

egyenlőségével 

foglalkozó 

munkacsoport 

Romák/ mély-

szegénységben 

élők esély-

egyenlőségével 

foglalkozó 

munkacsoport 

HEP Fórum  
tagjai:  

munkacsoportok 

vezetői, önkormányzat, 

képviselője, partnerek 

képviselője 
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Monitoring és visszacsatolás 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum 

ellenőrzi, és javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes 

beavatkozási területek felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok 

beszámolóinak alapján. 

Nyilvánosság 

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a 

program megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a 

település döntéshozóit, tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő 

szakmai és társadalmi partnerek képviselőit. 

 

A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit 

nyilvánosságra hozzuk a személyes adatok védelmének biztosítása mellett.               

A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat honlapja, a helyi média áll 

rendelkezésre.  

Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és intézményeinek 

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

hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a 

lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében. 

 

Kötelezettségek és felel ősség 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok 

felelősek: 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről 

………………………….. felel.:  

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

működésének sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum 

közötti kapcsolat biztosítása. 

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 

- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP 

Fórum vagy annak valamely munkacsoportjának bevonásával és 

támogatásával végzi. Így  
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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. 
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- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben 

gondoskodjanak az Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az 

intézményükben történő maradéktalan érvényesüléséről. 

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban 

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

magára nézve kötelezőként kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre 

vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglalni a szerződésbe.  

Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, 

együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló 

szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. 

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

Érvényesülés, módosítás 

Amennyiben a fentiekben leírt megvalósítás, a kétévenkénti monitoring, az 

önértékelés során arra derül fény, hogy a vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a 

község önkormányzata 

– elemzi az okokat az érintettek és szükség esetén külső szakértő bevonásával, 

– megállapítja a felelősségeket, 

– intézkedési tervet készít. 

 

A Települési Esélyegyenlőségi Programban foglaltak a 2003. évi CXXV. törvény – az 

egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról – alapján készültek, 

így szándékos be nem tartásuk, illetve akaratlagos hátráltatásuk e szerint kerül 

elbírálásra. 
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HEP elkészítési jegyzék 2 
 

HEP részei4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

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

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

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

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

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

                                                           
2
 Ez a jegyzék – mint a HEP melléklete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű egyetértésen és közös munkán alapul, és 

nem kizárólagosan egy „partneri aláírással” igazolt dokumentum 
3
 A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.  

4
 A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott személy, 

intézmény, partner az elkészítésben részt vett, észrevételezett, támogatta, ellenezte.  

R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte. 
5
 Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban. 

 

 

 

 

 


