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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 
 

Bevezetés 
 
 

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi 

CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 

esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi 

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

rendelkezéseivel, Nyírkércs Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az 

esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  

 

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 

összehangolja a település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 

intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során 

bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami 

intézményfenntartóira.  

Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 

 
 

A település bemutatása 
 

Nyírkércs község az egyik legrégebbi település ezen a tájon. Ezt bizonyítja, a Kér törzsnévből 

kicsinyítőképzővel eredő neve is. Első lakóit bátran kereshetjük tehát honfoglaló őseink között. Jó 

hely volt ez a megtelepedéshez: az állattartáshoz a sok legelő, a földműveléshez a jóféle szántó, 

ezen felül Ramocsaháza és Ibrony felé sűrű, tölgyes erdő, Jákó és Baktalórántháza felé pedig 

mocsaras, ingoványos terület védelmezte az ellenségtől, ami a tatárjáráskor valóban védelmet 

nyújtott az ittenieknek. Első lakói katonáskodó várjobbágyok lehettek, közülük többen is szereztek 

érdemeket. Ezt bizonyítja IV. László egyik 1282-ben kelt oklevele, amelyben Kércset „Kuskyrch” 

néven, mint adományt említi, és ezt tanúsítják a dél-nyugati határába beolvadt egykori Büs falu 

lakói is, akik Kércsre, a vitézségükkel kiérdemelt jobbágytelkekre települtek át. 

 

A török dúlás idejét is átvészelte valahogy a falu, egy 1676-ban keletkezett tanúkihallgatás szerint 

első hódítója Husszein aga volt, aki Nagyvárad felől érkezett, és itt 150 forint adót szedett be. A 

XVI. században két részből, Alsó- és Felsőkércsből állt, a Kércsy család Alsókércsen volt birtokos, 

 
1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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itt állt a kúriájuk is. A XVIII. században újratelepítették, a két településrész ezt követően teljesen 

egybeolvad. 

  

 

A község történetének fényes napja volt 1708. augusztus 6-a, amikor is itt tartották a megyegyűlést, 

és iktatták be kissennyei Sennyey Istvánt kancellári tisztébe, bizonyítva ezzel Rákóczi fejedelemhez 

fűződő hűségüket, kinek szabadságharcában Kércsről 22 családfő vett részt. Az első magyarországi 

népszámlálás idején (1785) 213 fő lakta, birtokosa Ormos Miklós volt. Legrégibb birtokosai közé 

tartozott a Jármy család is. Az 1848–49-es szabadságharcban 8 családfő vett részt. 

 

A mezőgazdaság a XIX. század végétől indult fejlődésnek, és adott sokáig munkát a helység 

lakóinak. Az 1910-es népszámláláskor a lakónépesség már 546 fő volt, legnagyobb részét 

uradalomban dolgozó mezőgazdasági munkások tették ki. Jelenleg 841-en lakják. 

  

Nyírkércs 21 éven át Baktalórántháza társközsége volt. A rendszerváltás óta Nyírjákóval közös 

körjegyzőségben működik. Jelentősebb fejlődése is erre az időszakra tehető. Az utak ma már szilárd 

burkolatúak, kiépült az ivóvíz- és csapadékvíz-elvezető hálózat, új iskola és bentlakásos idősek 

otthona valósult meg. A településen óvoda, napközis konyha, posta működik, házi orvosi és 

védőnői ellátás vehető igénybe. Elérhető a szélessávú internet szolgáltatás is.  

A Baromfi – Coop   középvállalkozás, valamint a mezőgazdasághoz kapcsolódó kisebb 

vállalkozások biztosítanak munkalehetőséget a helyi lakosoknak. 

 

Turisztikai vonzerő lehet a főutcán található volt Bozóky-, ma Jármy-kúria, valamint a település 

határában lévő Bánya-tó és a Tájház is. Nyírkércs mindkét temploma látogatásra érdemes, az 

Emlékparkkal együtt. A falu közepén álló református templom 1896-ban eklektikus stílusban épült.  

Nyírkércs lakosságszáma 2010-ben 831 fő. Belterülete 96 ha, mintegy 280 lakóházzal. 

Nyírkércs a közép-nyírségben, Nyíregyházától É-K-re, mintegy 36 km távolságra található 
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település. 

A legközelebbi vasútállomás a Nyíregyháza-Vásárosnamény vasútvonalon, Baktalórántházán van. 

A településen az önkormányzat tartja fenn az óvodát, az iskolát, az idősek otthonát. Működik a 

faluban az e-Magyarország Pont, ifjúsági klub, idősek nappali klubja, családsegítő- és gyermekjóléti 

szolgálat. Helyben van a posta. Van a faluban sportegyesület és önkéntes tűzoltóegyesület. 

Az igazgatási feladatokat Körjegyzőség látja el, helybeli hivatalban. 

A falu határában folyik a Lórántházi-folyás, ami a laskodi víztárolóba torkollik, de egy kisebb 

méretű bánya-tavat is táplál a falu határának Laskod felőli részén. A bánya-tó és környéke szép 

természeti környezet, ahol ritka madarak is fészkelő helyre találnak. 

Az erdősültség meghaladja az országos átlagot. Az erdők ¾-ed részét akácosok alkotják, de nemes 

nyárak is jelentősek. Kisebb területeket borítanak fenyők és tölgyesek. A nyílt társulások közül a 

homokpuszta-rét jellemző, azonban találkozhatunk hamuvirággal és réti angyalkával is. A talaj 

döntően homokos, löszöshomok, a mélyebb fekvésű részeken kötött erdőtalaj. 

A község lakosságának megélhetését a faluban működő Baromfi-Coop Kft. – mint mezőgazdasági 

középvállalkozás – jelentősen segíti, mely beintegrálja a község őstermelőinek tevékenységét is 

(felvásárlás, termeltetés). Néhány kisvállalkozás is van a faluban, melyek főleg mezőgazdasági 

szolgáltatást végeznek. 

Demográfia: 

Nyírkércs település lakónépességét tekintve az utóbbi években a lakosságszám csökkenése 

tapasztalható míg 2012-ben 826 lakosa volt a településnek 2016-ra 797 főre csökkent a 

lakosságszám, ennek egyik fő oka a gyermekvállalás visszaesése. 

Év
Fő

(TS 0101)
Változás

2014 804

2015 793 98,6%

2016 797 100,5%

2017 799 100,3%

2018 811 101,5%

2019 787 97,0%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén
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Férfiak Nők
Összesen

(TS 0301)
Nők Férfiak

Állandó népesség száma (férfiak TS 0300, nők TS 0302) 388 395 783 50,45% 49,55%

0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316) 20

0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307) 40 48 88 6,13% 5,11%

15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309) 23 13 36 2,94% 1,66%

18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311) 251 219 470 32,06% 27,97%

60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313) 27 27 54 3,45% 3,45%

65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315) 47 88 135 6,00% 11,24%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

2,55%

Korcsoport 

Fő

Az állandó népességből a 

megfelelő korcsoportú nők 

és férfiak aránya (%)

2.1. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (2018)

 

 

Változás

2001 2011 Fő

15 éves gyermekek száma 0

16 éves gyermekek száma (TS 0501) 7 10 3

17 éves gyermekek száma (TS 0502) 8 5 -3

Összesen 15 15 0

Forrás: TEIR - KSH, Népszámlálási adatok

Fő

Korcsoport

2.2. számú táblázat - 15-17 éves gyermekek száma
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Év

65 év feletti állandó 

lakosok száma (fő)

(TS 0328)

0-14 éves korú állandó 

lakosok száma (fő)

(TS 0327)

Öregedési index 

(%)

(TS 0401)

2014 135 103 131,07%

2015 141 99 142,42%

2016 134 91 147,25%

2017 136 89 152,81%

2018 135 88 153,41%

2019 135 87 155,17%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

3. számú táblázat - Öregedési index

 

Év

Állandó jellegű 

odavándorlás

(TS 0601)

Elvándorlás

(TS 0600)
Egyenleg

Állandó oda-, és 

elvándorlások 

különbségének 1000 

állandó lakosra 

vetített száma

(TS 0602)

2014 20 24 -4 -5,06

2015 13 10 3 3,84

2016 20 8 12 15,27

2017 23 24 -1 -1,27

2018 25 17 8 10,22

2019 19 29 -10 n.a.

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások

 

Év
Élveszületések száma

(TS 0701)

Halálozások száma

(TS 0702)

Természetes 

szaporodás (fő)

(TS 0703)

2014 3 10 -7

2015 3 14 -11

2016 6 14 -8

2017 11 10 1

2018 4 16 -12

2019 6 16 -10

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

5. számú táblázat - Természetes szaporodás
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A település korösszetétele kedvező. A KSH adatainak alapján Nyírkércs község lakosságának 

száma évtizedek óta csökkenő tendenciát mutat. A nemek szerinti megoszlás összességében a 

településen kiegyensúlyozott. Életkorok szerint vizsgálva az adatokat kitűnik, hogy a 0-17 éves 

korosztályban magasabb a férfiak aránya, csakúgy, mint a 18-59 évesek között. Az idő 

előrehaladtával azonban jelentős fordulat következik be, mivel a 65 év felettiek esetében a férfiak 

aránya alacsonyabb. Ez a tendencia az országos tendenciának megfelelő, mivel az egész országra 

jellemző, hogy a férfiak élettartama jóval alacsonyabb a nőkénél. 

 

Az elmúlt időszakban megvalósult fejlesztések: 

BM-MLSZ program keretében retortán pálya épült 65 000 000 Ft 

támogatási összegből. A 2020-as évben a műszaki átadása megtörtént.  

 

Nyírkércs- Baktalórántháza között megépült a kerékpárút.  

Nyírkércs-Baktalórántháza között a Településrendezési Terv módosítása 

történt meg 2020-ban a Baromfi COOP kezdeményezésére, mivel 3 új 

korszerű baromfi nevelő telep kialakítását tervezi.  

 

- Óvodaudvar udvari játékok beszerzése 5.000.000 Ft 

Magyar Falu Program keretében   

 

A Nyírkércs Önkormányzata falugondnoki szolgáltatást fog biztosítani 

2021. február 01-től a Magyar Falu program keretében falugondnoki 

kisbuszt vásárolt.  

 

Település szintű probléma 

beazonosított problémák 

 
fejlesztési lehetőségek 

 

A településen lévő Jármi Kúria 

épülete, amely közösségi térként 

funkcionálnál elavult, korszerűtlen. 

Közösségi tér felújítása 

A településen lévő szolgálati lakás 

nem megfelelő állapotú  

Szolgálati lakás felújítása 

A településen a temetőben urnasírhely 

kialakítása 

A településen nincs lehetőség urnás 

temetkezésre. 

 A település utai régen készültek, 

minőségük rossz, kátyús. 
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Közösségi tér kialakítása A településen nincs alkalmas tér a 

közösségi rendezvények megtartására. 

A meglévő kamerarendszer nem 

megfelelő 

Kamerarendszer kiépítése 
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Értékeink, küldetésünk 
 

A település turisztikai vonzereje a főutcán található Bozóky-, ma Jármy-kúria, valamint a település 

határában lévő Bánya-tó és a Tájház. 

Az esélyegyenlőség minden ember számára fontos érték. Az esélyegyenlőség biztosítása tág 

értelemben két eltérő, de egymással szorosan összegfüggő, 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 terülteken. Jelen programban rögzíteni kívánt, az esélyegyenlőség elmozdítását célzó 

intézkedéseinkkel szándékunk az, hogy a településen a mélyszegénység jelenlegi szintje és ismérvei 

javuljanak, a fiatal lakosság vonatkozásában a motiváltság, az iskolai képzésben való részvétel 

emelkedjen, az aktív korúak foglalkoztatási és felnőttképzési programokban való részvételét 

elősegítsük, valamint a fejlesztések révén biztosítani tudjuk a közszolgáltatásokhoz, valamint az 

egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést. 

 

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. 

 

Nyírkércs Község Önkormányzata és közigazgatásszervei 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. 

 

- Nyírkércs Község Önkormányzata elkötelezett az egyenlő esélyek biztosítás iránt. Minden 

polgár számára lehetővé kívánja tenni, hogy megkülönböztetés nélkül dolgozhassanak, 

tanulhassanak és élhessenek a településen, és lehetőségihez mérten megtesz mindent annak 

érdekében, hogy megakadályozza bárki áldozattá válását. 
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- Nyírkércs Község 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, civil szerveződéseivel, egyházakkal, önszerveződéseivel, társulásaival, 

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 a megkülönböztetés elleni küzdelemben vezető szerepet 

vállalnak és felhasználva helyzetüket és a befolyásukat, ahol csak lehetséges, segítenek 

leküzdeni a diszkriminatív akadályokat. 

- Az esélyegyenlőségi politika követése során a szervezeten belül együttműködnek, az 

önkormányzat vezetésétől a képviselőtestületen és bizottságokon keresztül egészen a 

végrehajtás szintjéig. 

- Ösztönözik a hátrányos helyzetű csoportokat és egyéneket, hogy vegyenek részt a közösség 

életében. 

- Esélyegyenlőségi politikájukat minél szélesebb körben megismertetik a helyi 

munkáltatókkal, munkavállalókkal, a helyi polgárokkal és a partner szervezetekkel. 

 
 

Célok 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

Nyírkércs település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni 

kívánja: 

az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  

a diszkriminációmentességet,  

szegregációmentességet, 

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

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A 

köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik 

az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  

 

 
A HEP helyzetelemző részének célja 
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Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében 

nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és 

arányát, valamint helyzetét a településen. 

E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 

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

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

területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 

 

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

HEP IT tartalmazza. 

 
 
A HEP IT célja 
 

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 

elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 

szempontjából. 

További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 

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

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

értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó 

tematikus munkacsoportokat. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 
 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. 

A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

▪ a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 

mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi 

program elkészítésének szempontjai” fejezete és  

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

EMMI rendelet 

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

▪ a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv.) 

▪ a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 

Szt.) 

▪ a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 

(továbbiakban: Flt.) 

▪ a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi 

törvény) 

▪ az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 

▪ a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban: Gyvt.) 

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

előírásaira. 

 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 

A 2015. március 1. napján hatályba lépő jogszabály módosítások eredményeképpen a pénzbeli és 

természetbeni szociális ellátások rendszere jelentős mértékben átalakult. 
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Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. A 

helyi önkormányzatok felelőssége növekedett a helyi közösség szociális biztonságának 

erősítésében, a szociális segélyek biztosításában.  

4/2020 (II.20) A lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletéről és 

elidegenítésükről 

24/2020 (XII.10) A közösségi együttélés alapvető szabályairól 

A települési támogatásokról valamint az étkeztetési térítési díjakról 

2/2020. (II.20) 

A 65. életévüket betöltött személyek természetbeni támogatásáról, 

valamint helyi forrásból biztosított tüzifa támogatásról 19/2020. (XII. 3) 

 

A kötelezően nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-től a járási hivatalok állapítják meg. Ezek az 

ellátások a következőek: 

- aktív korúak ellátása 

- időskorúak járadéka 

- ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj) 

- közgyógyellátás (alanyi és normatív formák) 

- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 

Egyéb támogatás biztosításáról a települési önkormányzatok döntenek. Az önkormányzatok által 

nyújtható támogatás neve egységesen települési támogatás, melynek jogosultsági feltételeit, típusait 

az önkormányzatok határozhatják meg. 

 

A Program figyelembe veszi Nyírkércs Község Önkormányzatának mindazon dokumentumait, 

melyek kitérnek az esélyegyenlőség megvalósítására, így különösen: 

➢ Nyárády Mihály Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény Közoktatási Intézményi 

Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve és Pedagógiai Programja. 

➢ A helyi szociális rendelet. A törvényi előírásokon túl, a rendelet célja, hogy településünkön 

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.  

➢ Nyírkércs Község Önkormányzatának Településrendezési Terve  

 

A szegénység elmélyülése miatt az ellátó rendszernek egyre több követelménynek kell megfelelnie 

a különböző élethelyzetekből, a lakhatásból, a betegségből, a fogyatékosságból eredő szükségletek, 
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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 figyelembe veszi az esélyegyenlőségi 

szempontokat. 

 
 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben 

foglalt helyi esélyegyenlőségi programok intézkedései kapcsolódnak a következőkben felsorolt, 

Európai Uniós és nemzeti szintű stratégiákhoz, ágazati politikához: 

 

- EU 2020 stratégia 

Az esélyegyenlőség szempontjából releváns célkitűzéseket tartalmaz:  

▪ Biztosítani kell, hogy a 20–64 évesek körében a foglalkoztatottság aránya elérje a 75%-ot  

▪ A szegénység és társadalmi kirekesztettség kockázatának kitett lakosok számának 25%-os 

csökkentése, 20 millió ember kiemelése a szegénységből  

▪ Cél az iskolából kimaradók arányának 10% alá csökkentése  

 

- Nemzeti Reform Program,  

A 2017. évi Nemzeti Reform Program intézkedéseinek jelentős hányada önálló stratégia, törvény, 

amelyeket megelőzött a törvényekben előírt társadalmi konzultáció, továbbá az uniós 

programokban szereplő intézkedések esetében az EU támogatások felhasználási eljárásrendjének 

megfelelően mind a tervezés, mind a kiválasztás folyamatában sor kerül társadalmi egyeztetésre. A 

gazdaságpolitika aktuális fő célja a termelékenység, a versenyképesség javítása. Az elmúlt időszak 

fő kormányzati intézkedései már alapvetően ezt a célt szolgálják: béremelés, adó- és 

járulékcsökkentés, közfoglalkoztatás átalakítása, különböző iparfejlesztési és digitalizáció támogató 

programok, az oktatás és képzés az esélyeket megerősítővé, versenyképesebbé tétele, az 

egészségügyi szolgáltatások fejlesztése. 

 

- Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia,  

A felzárkózáspolitika az új stratégiai és kormányzati keretek adta átfogó megközelítésmód, amely a 

szakpolitikák összehangolásával és komplex beavatkozásokkal kezeli az ország társadalmi kohézió 

szempontjából meghatározó szociális problémáit.  



16 
 

A felzárkózáspolitika célja, hogy  

▪ csökkenjen a szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben élők aránya; 

▪ csökkenjen a hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi lemaradása, gyengüljenek a 

szegénység átörökítésének tendenciái; 

▪ csökkenjenek a roma és nem roma népesség közötti társadalmi különbségek; 

▪ enyhüljenek a társadalmi és területi kizáródás jelenségei, folyamata; 

▪ minél több embert hozzon abba helyzetbe, hogy felelősséget tudjon vállalni saját sorsáért; 

▪ a felzárkóztató programok teljesítményre ösztönözzenek és teljesítményt várjanak el. 

 

- „Egészséges Magyarországért 2014-2020” Egészségügyi Ágazati Stratégia  

A stratégia specifikus népegészségügyi célkitűzései:  

▪ A születéskor várható, egészségben eltöltött életévek növelése 2020-ra (EU-átlag elérése 

2022-re).  

▪ A fizikai és mentális egészség egyéni és társadalmi értékének növelése.  

▪ Egészségtudatos magatartás elősegítése, egyéni felelősségvállalás érvényesítése.  

▪ A területi egészség-egyenlőtlenségek, illetve a születéskor várható élettartamban mutatkozó 

különbségek csökkentése. 

 

- „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia,  

A Nemzeti Stratégia szükségességét elsősorban az indokolja, hogy csökkentse a gyermekek és 

családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit. 

A törvény minden gyermekre kiterjed, de értelemszerűen azoknak a gyermekeknek kell prioritást 

kapniuk, akiknek érdekei a legjobban sérülnek, akiknél a nélkülözések a legjobban korlátozzák 

fejlődésüket. Másik fontos indoka a szegénységi ciklus megszakításának szükségessége. Ez a 

gyermekek és a társadalom közös távlati érdeke. 

A szegény gyermekkor nem csak az anyagi javak hiányát jelenti, hanem azt is, hogy a gyermekek 

előtt lezáródnak azok a lehetőségek, amelyek révén jó eséllyel kapcsolódnak be a társadalom nagy 

rendszereibe, munkába, állampolgári részvételbe, egyáltalán: hozzájuthatnak a tisztes 

megélhetéshez. 

 

- Nemzeti Ifjúsági Stratégia.  

A stratégia általános célja: az ifjúságban rejlő erőforrások kibontása, e korosztály társadalmi 

integrációjának elősegítése. A dokumentum kiemelt célként rögzíti egyebek mellett a 

kirekesztettség, kisodródás megakadályozását, az unió által deklarált célok átvételét, a 

magyarországi és a határon túli magyar fiatalok közötti kapcsolatok fejlesztését. 
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A stratégia speciális célokat is megfogalmaz, ezek között szerepel az ifjúsági korosztályok 

társadalmi, egyéni felelősségének fejlesztése, integrációjának segítése, a gyermekvállaláshoz 

szükséges feltételek, a munkavállalás, otthonteremtés elősegítése. 

 

 

 

 

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

 

 

A komplex tanulmány során az alábbi stratégiák, fejlesztési tervek, koncepciók áttekintésére került 

sor annak érdekében, hogy biztosítva legyen jelen dokumentum és azok összhangja. 

▪ Nyírkércs Község Önkormányzatának Gazdasági Programja 2019-2024 évekre terjedő 

időszakra 

▪ Költségvetési koncepció 

▪ Nyírkércs Község Településrendezési Terve 

Minden, a már  befejezett, még folyamatban  lévő, vagy akár tervezett nyírkércsi fejlesztés a 

munkahelyteremtést, a megélhetés biztonságát, a fiatalok helyben tartását szolgálja. 

A településen a következő fejlesztések valósultak meg, vagy jelenleg is folynak: 

o Akadálymentesítés 

o Buszmegállók 

o Iskolafelújítás 

o Útfelújítás 

o Ravatalozó felújítása 

 
 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program illeszkedik a Baktalórántházi Kistérség 2011-ben készült 

Esélyegyenlőségi Programjához. A társulási esélyegyenlőségi program célja, hogy felmérje a 

kistérségben élő marginalizálódott csoportok helyzetét, egyben meghatározza azokat a fejlesztési 

irányokat, melyek e célcsoportok életminőségében jelentős változásokat érnek el. Az 

esélyegyenlőségi program a kistérség közigazgatási területén élő hátrányos helyzetű csoportokra 

irányul, 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.  
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Nyírkércs tagja a Közép-Nyírségi Önkormányzati Többcélú Kistérségi Társulásnak, mely 2004. 

október 6-án jött létre. Jogelődje a Közép-Nyírségi Önkormányzati Fejlesztési Társulás, amelyet 

2003-ban alapított Apagy, Baktalórántháza, Besenyőd, Gyulaháza, Laskod, Levelek, Magy, 

Nyíribrony, Nyírjákó, Nyírkarász, Nyírkércs, Nyírtass, Nyírtét, Ófehértó, Petneháza, Ramocsaháza, 

Rohod, és Szabolcsbáka települések önkormányzata, melyekhez az átalakulással egyidőben 

csatlakozott Nyírmada és Pusztadobos önkormányzata.  

A Társulás célja a kistérség általános felzárkóztatása a megyei illetve országos fejlettségi szintre, 

gazdasági, infrastrukturális, valamint társadalmi és kulturális fejlesztések átfogó koordinálása és 

szervezése. Ezen célok megvalósítása érdekében a társulás folyamatos kutató és elemző munkával 

megkísérli teljes körűen és összefüggéseiben is feltárni a térség természeti, gazdasági és társadalmi 

adottságait, a fejlődés lehetőségeit, a legszükségesebb fejlesztési területek irányait. Mindezek 

keretében a Társulás tényfeltáró és helyzetelemző tanulmányokat, fejlesztési projekteket készít, 

illetve készíttet és a média útján széleskörű publicitást biztosít a térség értékeinek bemutatására. 

Az operatív feladatok ellátása Baktalórántházán a Kistérségi Üzleti Szolgáltató Központban 

található Kistérségi Irodában történik, mely a Fejlesztési Társulás létrejöttével párhuzamosan 2003-

ban kezdte meg működését. Jelenleg 4 főállású munkatárs foglalkozik közös pályázatok 

készítésével, vidékfejlesztéssel összefüggő szakmai rendezvények szervezésével, illetve részt 

vesznek ilyen jellegű rendezvényeken. Törekednek annak elérésére, hogy a kistérség érdekei a 

megyei, a regionális és az országos prioritások között is helyet kapjanak. 

 

A Közép-Nyírségi Önkormányzati Többcélú Kistérségi Társulás elérhetőségei: 

4561 Baktalórántháza, Köztársaság tér 16. 

Tel: +36-42/550-008; +36-42/352-675 

Fax: +36-42/550-010 

e-mail: knyfe@t-online.hu 

internet: www.baktakisterseg.hu 

 
2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok, 

kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 
 

A statisztikai adatokat az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer 

(TeIR) adatbázisából, KSH Tstar, helyi nyilvántartásból, helyi adatgyűjtésből, valamint Járási 

Munkaügyi Kirendeltségtől gyűjtöttük össze. A megelőző év statisztikai adatai csak részben 

állnak rendelkezésre.  

mailto:knyfe@t-online.hu
http://www.kaktakisterseg.hu/
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Az esélyegyenlőségi program készítésekor az országos adatbázisokban a 2018-2019 évi adatok 

voltak elérhetőek. Az első felülvizsgálat alkalmával lehetőség lesz ezeket javítani.  

Az etnikai hovatartozást is tartalmazó kérdések kitöltésénél az adathiány egyik oka, hogy 

jogszabályi felhatalmazás hiányában nem áll módjában az önkormányzatnak adatokat gyűjteni és 

tárolni. 

 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

 

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.  

 

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) többségében ehhez az utóbbi csoporthoz tartozik. Ezért 

Magyarországon a romák felzárkóztatását megcélzó politikát nem lehet elválasztani a szegénység 

elleni általános küzdelemtől, a társadalmi és a gazdasági versenyképesség javításától. „A romák 

esetében jellemző az, hogy még a halmozottan hátrányos helyzetű csoportokon belül is 

legkedvezőtlenebb helyzetben lévőkhöz tartoznak.  

 

Nyírkércs Községben roma nemzetiségi önkormányzat nem működik, mivel romák egyáltalán nem 

élnek a településen.  

 

A mélyszegénység többdimenziós jelenség, amely megmutatkozik többek között a nagyon alacsony 

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

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

kirekesztéshez vezet.  

Azokat soroljuk a mélyszegénységben élők közé, akik az alábbiak közül legalább kettő 

kritériumnak megfelelnek:  

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

részt,  



20 
 

- legfeljebb az általános iskola 9-10. osztályát végezték el, ami mellett esetleg nem piacképes 

szakképzettséget vagy OKJ-s szakképesítést szereztek,  

 

 
 
 

 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 

A mélyszegénységben élők és romák jövedelmi és vagyoni helyzetét az élethelyzetükből fakadó 

szocializációs hiányosságok, az alacsony iskolai végzettség, a tartós munkanélküliség, a motiváció 

hiánya, valamint a társadalmi előítélet jelenléte kedvezőtlenül befolyásolja. A családokra a magas 

gyermeklétszám jellemző. A roma gyermekek és fiatalok a legnagyobb arányban vannak jelen a 

gyermekvédelmi szakellátás rendszerében.  

Az alacsony jövedelműek bevételeinek számottevő része származik a pénzbeli juttatások 

rendszereiből. 

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

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

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

motiváltsági problémák, a társadalmi előítélet jelenléte.   

A családokra jellemző, hogy sokuknak közüzemi tartozásaik vannak. A kistérség egyetlen 

településén sem működik adósságkezelési tanácsadás. Az adósságkezelés, mint a családsegítés 

egyik nagyon fontos szegmense, elengedhetetlenül fontos a településen. Különösen érintett és 

veszélyeztetett célcsoport a gyermekes családok csoportja, ezen belül is a gyermekek, mivel 

bizonyított tény hogy a szegénység az újratermelődik.  

 
 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 

A szociális helyzeten kívül a másik nagy problémát az alacsony foglalkoztatottság jelenti. 

Nyírkércsen a kilencvenes évek végéig a mezőgazdaság kötötte le a munkaerő nagy részét. Az 

ágazatban szerzett tapasztalatok mindenképpen előnyt jelentenek. Azonban a mezőgazdasági és 

élelmiszerpiacok változásai, egyfelől a szigorúbbá vált környezetvédelmi, egészségügyi, és 

állatjóléti előírások, másfelől az egészséges, biotermékek iránti növekvő kereslet is várhatóan új 

irányba terelik a termelést.  

 
a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 
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A foglalkoztatottak aránya alacsonyabb, a munkanélküliség aránya magasabb az egyébként is rossz 

értékeket mutató megyei rátáktól. Súlyos gond az adófizetők nagyon szűk köre, és a bérek alacsony 

szintje.  

Nyírkércsen található az Baromfi-Coop Kft. ipartelepe, mely időszakosan munkahelyet biztosít a 

nyírkércsi munkavállalóknak is.  

A településnek van iparűzési adóbevétele. A legtöbb iparűzési adót fizető vállalkozások, cégek a 

településen a Baromfi-Coop Kft, Master Good Kft, Master Szolgáltató Kft és a Szilágyi Bútor Bt. 

Férfi                 

(TS 0803)

Nő

(TS 0804)        
Összesen

(TS 0803) Fő Fő Fő % Fő % Fő %

2014 293 259 552 26 8,7% 32 12,2% 57 10,3%

2015 284 258 542 27 9,6% 28 10,8% 55 10,1%

2016 294 267 561 24 8,2% 32 12,1% 57 10,1%

2017 301 261 562 25 8,2% 26 9,8% 50 8,9%

2018 301 259 560 26 8,5% 29 11,0% 54 9,6%

2019 289 252 541 26 9,0% 31 12,2% 57 10,5%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Év 

15-64 év közötti állandó népesség (fő) Regisztrált munkanélküli/nyilvántartott álláskeresők száma (fő)

Férfi (TS 0801) Nő (TS 0802) Összesen

3.2.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint

 
A településen a 2014-2019 közötti időszakban a 15-64 év közötti állandó népesség szám nem 

változott jelentős mértékben, 2019 évben 541 fő ebből 252 fő nő és 289 fő férfi. Az 541 főből 57 fő 

a nyilvántartott álláskeresők száma mely közel 10 %. 
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2014 2015 2016 2017 2018 2019

57 55 57 50 54 57

Fő 0 2 1 2 2 1

% 0,4% 3,2% 2,2% 3,0% 3,7% 1,3%

Fő 7 4 6 2 5 5

% 11,4% 6,8% 10,6% 4,5% 8,3% 9,3%

Fő 4 6 5 3 3 3

% 7,5% 10,9% 9,3% 6,5% 6,0% 4,4%

Fő 3 3 2 2 3 4

% 4,4% 4,5% 3,5% 4,0% 5,6% 6,6%

Fő 7 8 6 5 4 2

% 12,3% 13,6% 10,2% 9,0% 7,9% 2,6%

Fő 7 6 7 7 6 6

% 11,8% 10,0% 11,9% 13,4% 10,6% 9,7%

Fő 7 5 6 4 6 9

% 11,8% 9,5% 9,7% 7,0% 10,2% 15,0%

Fő 12 7 6 5 5 5

% 21,1% 12,3% 10,2% 9,0% 9,3% 7,9%

Fő 9 11 11 9 7 9

% 15,8% 20,5% 19,9% 17,9% 13,4% 15,9%

Fő 2 5 7 13 14 16

% 3,5% 8,6% 12,4% 25,9% 25,0% 27,3%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Fő 

összesen

Regisztrált munkanélküliek/ 

nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint

55-59 év (TS 1010)

59 év feletti (TS 1011)

35-39 év (TS 1006)

40-44 év (TS 1007)

50-54 év (TS 1009)

45-49 év (TS 1008)

20-24 év (TS 1003)

25-29 év (TS 1004)

30-34 év (TS 1005)

20 év alatti (TS 1002)

 

% Férfi Nő Összesen Férfiak Nők

2014 25 8 17 25 32,0% 68,0%

2015 26 12 16 28 42,9% 57,1%

2016 33 14 21 35 40,0% 60,0%

2017 44 13 20 33 39,4% 60,6%

2018 38 15 20 35 42,9% 57,1%

2019 36 12 16 28 42,9% 57,1%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Év 

180 napnál 

hosszabb ideje 

regisztrált 

munkanélküliek 

aránya (TS 1501)

180 napon túli nyilvántartott 

álláskeresők száma nemek szerint

3.2.3. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott 

álláskeresők száma és aránya nemek szerint

Nők és férfiak aránya, a 180 

napon túli nyilvántartott 

álláskeresőkön belül

 
b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

 

 

A munkaerő-piacra jutásnak már említett számos akadályai közül az alacsony iskolai végzettség, a 

nem piacképes szaktudás, illetve a még mindig gyakran előforduló írástudatlanság jelenti a 

legnagyobb problémát. A mai, rohamosan fejlődő világban a szakmák, munkakörök egyre 
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erőteljesebben specifikálódnak, azok műveléséhez, betöltéséhez speciális iskolai végzettségek, 

szakképesítések szükségesek. Terrmészetesen a munkaerőpiac bizonyos szegmensei továbbra is 

felszívják az alacsony iskolai végzettségű lakosok egy részét, azonban ezen munkakörök száma is 

véges, így megfelelő iskolai szakképesítés, végzettség hiánya egyértelműen hátrányt okoz a 

munkaerőpiacon való elhelyezkedésben. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal adataiból megállapítható, 

hogy a nyilvántartott álláskeresők száma évről-évre csökkenő tendenciát mutat. A nyilvántartott 

álláskeresők iskolai végzettség szerinti megoszlását tekintve az általános iskolai végzettséggel és a 

8 általánosnál magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők vannak többségben.  

Férfi Nő Férfi Nő

% % % %

2001 91,5% 80,2% 8,5% 19,8%

2011 96,8% 87,4% 3,2% 12,6%

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás

Legalább az általános iskola 8. 

évfolyamát elvégzett 15 éves és 

idősebb népesség, a megfelelő 

korúak százalékában  

Iskolai végzettséggel

nem rendelkező 15 éves és idősebb 

népesség, a megfelelő korúak 

százalékában

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség

Év 

 

 Fő Fő % Fő % Fő %

2014 57 n.a. #ÉRTÉK! 22 38,2% 35 61,8%

2015 55 1 1,8% 21 37,3% 34 60,9%

2016 57 1 1,3% 24 42,0% 32 56,6%

2017 50 1 2,0% 25 48,8% 25 49,3%

2018 54 1 1,9% 23 41,7% 31 56,5%

2019 57 1 1,3% 27 46,7% 30 52,0%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

8 általánosnál 

alacsonyabb végzettség

(TS 0901)

Általános iskolai 

végzettség (TS 0902)

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma iskolai végzettség szerint

Év

Regisztrált 

munkanélküliek

/nyilvántartott 

álláskeresők 

száma összesen 8 általánosnál magasabb iskolai 

végzettség (TS 0903)

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai 

végzettség szerint

 
c) közfoglalkoztatás 

 

 

A közfoglalkoztatás egy, a munkaviszonytól elkülönülten kezelendő, állam által részben vagy 

egészben finanszírozott speciális jogviszony, amelynek célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen 
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vissza-, illetve bekerüljön az elsődleges munkaerőpiacra. A közfoglalkoztatás a jelenlegi piaci és 

gazdasági környezetben számottevő lehetőséget jelent a hátrányos helyzetű álláskeresők – 

kiemelten a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (a továbbiakban: FHT) jogosultak – átmeneti 

jellegű, határozott időtartamú foglalkoztatására. 

 

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény meghatározza, hogy közfoglalkoztatottként melyek 

azok a természetes személyek, akik foglalkoztathatóak. 

 

A közfoglalkoztatási jogviszony alapján a közfoglalkoztatott jogosultságot szerez 

társadalombiztosítási- és a nyugellátásra (táppénz, nyugdíj). Ennek megfelelően –a munkabérhez 

hasonlóan– a közfoglalkoztatási bér után is meg kell fizetni a munkáltatói terheket, valamint a 

közfoglalkoztatott bruttó béréből is levonásra kerülnek az adó- és járulékterhek. 

 

Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma * 

Nyírkércs 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Baktalórántházai járás 

2013. 

év  

2014. 

év  

2015. 

év  

2016. 

év  

2017. 

év  

2018. 

év  

2019. 

év  

2020 01 - 

11. hó  

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

támogatása 
10  18  8  7  14  8  8  2  

Országos közfoglalkoztatási program 

támogatása 
4  7  13  14  11  10  10  10  

Járási startmunka mintaprogram 

támogatása összesen 
40  48  57  44  28  27  21  19  

-- Mezőgazdaság 29  41  39  29  18  15  11  10  

-- Helyi sajátosságokra épülő 

közfoglalkoztatás 
-  -  -  -  -  -  -  -  

-- Szociális jellegű program 11  8  17  15  11  12  10  9  

-- Egyéb startmunka mintaprogram - - - -  -  -  -  -  

-- Magas hozzáadott értékű program - - - - -  -  -  - 

Mindösszesen 54  73  77  65  54  45  39  31  

Közfoglalkoztatási mutató 9,51% 12,89% 13,67% 11,78% 9,42% 8,05% 6,77% 5,58% 

Ellátásban nem részesülő álláskeresők 

száma zárónapon 
49  34  33  33  25  24  25  31  

Álláskeresési ellátásban részesülő 

álláskeresők száma zárónapon 
4  10  10  9  13  17  19  21  

Foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásban részesülő álláskeresők 

száma zárónapon  

22  12  15  15  12  15  12  10  

Regisztrált álláskeresők száma 

zárónapon 
75  56  58  56  51  56  55  62  

-- Ebből tartós álláskereső 27  15  14  19  22  21  21  20  

Nyilvántartott álláskeresők relatív 

mutatója 
13,07% 9,92% 10,28% 10,15% 8,87% 9,84% 9,57% 11,18% 
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Munkavállalási korú (15-64 éves) 

népesség száma 
570  566  565  555  573  565  575  556  

1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 

11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20%+ 
 

http://kozfoglalkoztatas.bm.hu/ 

A települése 20 fő dolgozik közfoglalkoztatás keretében:  

- Mezőgazdasági termelés (uborka, burgonya, káposzta, 

csemegekukorica, kukorica) A megtermelt növények kiosztásra 

kerülnek a településen és eladásra is megy.  

- Belvízelvezetés a településen a vízelvezető árkoknak a 

karbantartása zajlik még.  

 

Szükséges azonban újból hangsúlyozni, hogy a közfoglalkoztatás csak átmeneti megoldást nyújt a 

munka nélkül maradt lakosság számára, nem lehet tartós célként meghatározni a közfoglalkoztatási 

programban való részvételt. 

 

  

d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. 
közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, 
helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.) 

 
Nyírkércs község kedvező földrajzi elhelyezkedése révén közlekedés szempontjából a foglalkozáshoz való 

hozzáférése jónak mondható. A település a megyeszékhelytől Nyíregyházától 38 km-re helyezkedik 

el. A népesség mobilitásának növelése megoldandó feladat.  

 

A munkavállalást nem támogatja a tömegközlekedés, mivel a távolsági buszjáratok sűrűsége nem 

megfelelő. A kerékpárutak hiánya pedig nehezíti az aktív turizmusban rejlő lehetőségek 

kihasználását. A kerékpárút kiépítése és fejlesztése pozitív foglalkozatási hatást gyakorol azzal, 

hogy megkönnyíti a szomszédos, közeli települések közötti napi igázást. 

A kerékpárút további, előnye a munkaerő mobilizálása mellett, a turizmus feltételeinek javítása, 

amely szintén nem elhanyagolható szempont. 

 

A községben több kisebb vállalkozás működik, melyek elsősorban nyírkércsi lakosokat 

alkalmaznak. Főleg az idegenforgalom és vendéglátás terén vannak még kiaknázatlan lehetőségek. 

A községben jelentős a mezőgazdasági ágazat is, több őstermelő főleg növénytermesztéssel 

foglalkozik. Ezen őstermelők a helyi lakosoknak szezonális munkalehetőséget biztosítanak.  
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e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok 
a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 

 
 

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 is. A legnagyobb mértékben a 21-25 éves 

korosztály munkaerő-piaci részvétele alacsony. 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. Emiatt jellemző a pályakezdő fiatalok elvándorlása a településről. A fiatalok 

foglalkoztatáshoz való hozzáférésnek biztosítására a településen nagy szükség van, annál is inkább, 

hogy helyben ilyen programok nem működnek. 

Általános iskolai 

felnőttoktatásban tanulók száma

(TS 3401)

Fő Fő %

2014 0 0 -

2015 0 0 -

2016 0 0 -

2017 0 0 -

2018 0 0 -

2019 0 0 -

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

3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők

 Év

8. évfolyamot eredményesen 

befejezte a felnőttoktatásban

(TS 3301)
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3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában

Középfokú felnőttoktatásban 

résztvevők összesen

Középiskolai 

tanulók száma a 

felnőttoktatásban

(TS 3601)

Fő Fő % Fő % Fő % Fő

2014 0 0 - 0 - 0 - 0

2015 0 0 - 0 - 0 - 0

2016 0 0 - 0 - 0 - 0

2017 0 0 - 0 - 0 - 0

2018 0 0 - 0 - 0 - 0

2019 0 0 - 0 - 0 - 0

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

Gimnáziumi 

felnőttoktatásban 

résztvevők

Szakiskolai 

felnőttoktatásban  

résztvevők száma

(TS 3501)

Szakközépiskolai 

felnőttoktatásban 

résztvevők száma

 Év

 

 

A munkaügyi szervezet által indított és támogatott képzések iránt a kirendeltségen folyamatosan 

nagy az érdeklődés, különösen, amikor az elhelyezkedési lehetőségek korlátozottak. A 25 év alatti 

nyilvántartott álláskereső fiatalok foglalkoztatását, a munkaerőpiacra történő átmenet 

megkönnyítését célzó képzések tekintetében megállapítható, hogy a munkaerő-piaci képzésbe 

történő bekapcsolásukra minden évben sor került.  

 
 

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

 

 

A településen felnőttképző programok, és egyéb munkerő-piaci szolgáltatások, helyi foglalkoztatási 

programok nincsenek. A legközelebbi vonzásközpontunkban Baktalórántházán a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Kormányhivatal Baktalórántházi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya fogadja az 

álláskeresőket, a nem nyilvántartott munkát keresőket. Minden esetben elsődleges szempont, hogy 

az ügyintézők az ügyfelek részére megfelelő állásokat keresnek és ajánlanak fel. A Kirendeltség a 

munkaerő-piaci képzések lebonyolításában, a képzési lehetőségek felkutatásában, a pályaválasztási 

tevékenységben az intézményi és a piaci képzőkkel tart fenn kapcsolatokat.  

 

A TÁMOP 1.1.2.-11/1. program, amelynek célja a hátrányos helyzetű álláskeresők munkaerőpiacra 

való belépésének segítése, komplex, személyre szabott, a helyi munkaerő-piaci lehetőségekhez és 

igényekhez igazodó szolgáltatásokkal és támogatásokkal, 2015. augusztus 31. napjával véget ért, 

helyét a GINOP 5.2.1 Ifjúsági Garancia Program vette át, amely célkitűzéseiben hasonló munkaerő-

piaci program. 

 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.2.1-14 munkaerő-piaci programról: 

Az Ifjúsági Garancia lényege, hogy azon 25 év alatti fiatalok számára, akik sem nem tanulnak, sem 

nem dolgoznak, a foglalkoztatási szolgálatnak meghatározott időn belül valamilyen konkrét 

lehetőséget kell felajánlani az elhelyezkedésre, a munkatapasztalat-szerzésre, vagy a tanulásra. 
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A cél az, hogy a nem foglalkoztatott fiatalok minél rövidebb időt töltsenek munkanélküliségben, 

inaktivitásban vagy tanulás nélkül, illetve, hogy személyre szabott segítséget kapjanak munkaerő-

piaci helyzetük javításához. A szakképzetlen fiatalok esetében ez elsősorban azzal érhető el, ha 

visszatérhetnek a tanuláshoz, egy új lehetőséget kapnak a gazdaság igényeihez igazodó 

szakképesítés megszerzésére. A szakképzett fiatalok esetében a munkatapasztalat megszerzésére, 

illetve a versenyszférában történő elhelyezkedés segítésére kell helyezni a hangsúlyt. 

 
A PROGRAM CÉLCSOPORTJA: 

- a 15-25 év közötti sem nem tanuló, sem nem dolgozó fiatalok, kiemelten a legalább hat hónapja 

nyilvántartott álláskeresők 

- azon fiatalok, akiknek támogatásra van szükségük ahhoz, hogy a munka vagy a tanulás világába 

be- és visszailleszkedjenek 

 
TÁMOGATÁSOK KÖRE: 

 

KÉPZÉS 

 

- Képzési költség támogatása 

• 100 %-ban támogatható (képzési ktg. és vizsgadíj) 

• Túlnyomórészt munkaadói igények kielégítésére irányuljon, aktuális munkaerőigényeket 

figyelembe kell venni. 

• Túltelített szakma esetén kizárólag akkor, ha munkáltatóval kötött megállapodáson alapszik. 

- Képzés ideje alatti keresetpótló juttatás 

• Képzéshez kapcsolódó helyi, helyközi utazás költségtámogatása a lakhely és képzés 

helyszíne között, tömegközlekedési eszközre. 

 

FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ TÁMOGATÁS 

 

Legfeljebb 8+4 hónap támogatás 

Támogatás mértéke 70% (8 hó) + továbbfoglalkoztatás (4 hó) 

 

BÉRKÖLTSÉG TÁMOGATÁS (De minimis támogatások.) 

-„legfeljebb 90 nap” 

• munkatapasztalat-szerzés céljából nyújtandó bérköltség támogatás 

• bruttó bér + szociális hozzájárulási adó 100%-a 

-„legfeljebb 6+3 havi” 

• nem alacsony iskolai végzettségű fiataloknak 

• 6 hónapig a bruttó bér + szociális hozzájárulási adó 100%-a 

• legfeljebb a minimálbér másfélszerese (157.500) és annak szociális hozzájárulási adója 

erejéig 

• 3 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettség 

- „legfeljebb 10+5 havi” 

• alacsony iskolai végzettségű fiataloknak 

• 10 hónapig a bruttó bér + szociális hozzájárulási adó 100%-a 

• legfeljebb a minimálbér másfélszerese (157.500) és annak szociális hozzájárulási adója 

erejéig 

• 5 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettség 

 

MUNKÁBA JÁRÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ HELYI, HELYKÖZI UTAZÁS KÖLTSÉGEINEK 

MEGTÉRÍTÉSE 
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A résztvevő és az őt foglalkoztató munkaadó részére a támogatott foglalkoztatás teljes időtartama 

alatt egészben vagy részben megtéríthető a munkába járással kapcsolatos utazási költsége. Az 

utazási költségek támogatásának maximális mértéke a felmerülő utazási költségek 100%. 

 

Munkába járáshoz kapcsolódó csoportos személyszállítás támogatása 

Támogatás adható a munkaerő-piaci programban a foglalkoztatási támogatás folyósításának teljes 

időtartama alatt annak a munkaadónak – az őt terhelő rész mértékéig – aki a programban részt vevő 

munkavállalóinak lakóhelyük (tartózkodási helyük) és a munkahelyük között történő oda-vissza 

utazását csoportos személyszállítás útján oldja meg. 

Erre a támogatásra megfelelően alkalmazni kell a 39/1998. (III. 4.) Kormányrendelet 5/A. § (1) 

bekezdését, amely szerint e támogatás „de minimis” támogatásnak minősül. 

 

LAKHATÁSI TÁMOGATÁS 

 

Támogatás adható a munkaerő-piaci programban a lakóhelyüktől távol munkát vállaló résztvevők 

lakhatásához, amennyiben létesített foglalkoztatási, illetve lakóingatlan bérleti jogviszonyuk 

megfelel a jogszabályi feltételeknek. 

Amennyiben további kérdései lennének a programmal kapcsolatosan, a Munkaügyi Kirendeltség 

ügyintézője készséggel áll rendelkezésére. 

 
A helyi önkormányzat részt vesz a Munkaügyi Központtal közösen munkaerő-piaci képzések 

lebonyolításában, a képzési lehetőségek felkutatásában. 

 

 

A nyilvántartott álláskeresők magas száma és összetétele, a mélyszegénységben élők szociális 

állapota igényelné a szociális gazdaság súlyának növelését, s az ebben közreműködő civil 

szervezetek felderítését, képzését. 

 
g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben 

történő foglalkoztatása 

 

 

A mélyszegénységben élők, és romák foglalkoztatására az önkormányzat saját fenntartású 

intézményeiben közfoglalkoztatás keretében valósul meg. Egyéb foglalkoztatási forma vagy 

program helyben, amely ennek a célcsoportnak a munkaerő-piaci hátrányainak csökkentésére 

irányulna, nem működik. 

Az iskolázatlan, tartós munkanélküli emberek esélye még a támogatott foglalkoztatásban is igen 

alacsony. Ehhez hozzájárul az is, hogy életüket sajátos normák szerint élik, meg kell tanítani őket 

arra is, hogy a másodlagos munkaerőpiacon megjelenjenek. 

 

A roma identitás nincs nyilvántartva, de adataink szerint településünkön nem él roma lakos. A 

közfoglalkoztatásban elsősorban a mélyszegénységben élők vesznek részt, ez azt jelenti, hogy 

számukra igen jelentős a rendszeres foglalkoztatási lehetőség. 
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Az önkormányzatnak törekednie kell, hogy foglalkoztatóként maga is közvetlenül növelje a 

mélyszegénységben élők foglalkoztatási arányát, pl. azáltal, hogy intézményeikben (polgármesteri 

hivatal, szociális-, egészségügyi és más intézmények) mélyszegénységben élő szakképzett és nem 

szakképzett munkaerőt alkalmaz. 

 
 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

A foglalkoztatás területén esetlegesen előforduló hátrányos megkülönböztetésekről tudomásunk 

nincsen, ennek hiányában adat sem áll rendelkezésünkre. 

 
 

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

 

Az önkormányzat a jogosultak részére jövedelmük kiegészítésére és pótlására pénzbeli és 

természetbeni szociális ellátást nyújt. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű 

aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás, mely 2015. március 1-jétől a járási 

hivatal hatáskörébe tartozó ellátás lett. Ennek körében foglalkoztatást helyettesítő támogatás és 

egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (EGYT) igénybe vételére van lehetőség. A 

korábbi rendszeres szociális segély nevű ellátás megszűnt. 

 

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) alapján a 

képviselő-testület az e törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások 

kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján – pénzbeli vagy 

természetbeni formában – települési támogatást nyújt. Települési támogatás keretében nyújtható 

támogatás különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez (lakásfenntartási 

támogatás), a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző 

személy részére, a gyógyszerkiadások viseléséhez, a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot 

felhalmozó személyek részére. 
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Év

15-64 év közötti állandó 

népesség száma

(TS 0803 és TS 0804 összesen)

Álláskeresési segélyben 

részesülők (fő) - (TS 1101)

Álláskeresési segélyben 

részesülők %

2014 552 1 0,2%

2015 542 3 0,5%

2016 561 5 0,8%

2017 562 8 1,3%

2018 560 11 2,0%

2019 541 13 2,4%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma

 

Regisztrált 

munkanélküliek/nyil-

vántartott 

álláskeresők száma

(TS 1301)

Fő Fő %

2014 57 12 20,6%

2015 55 6 10,0%

2016 57 3 4,9%

2017 50 6 11,4%

2018 54 5 9,7%

2019 57 7 11,9%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált 

munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma 

Év

Álláskeresési járadékra 

jogosultak (TS 1201)

 

Rendszeres szociális segélyben 

részesített regisztrált munkanélküliek 

száma (negyedévek átlaga) - TS 1401

(2015. február 28-tól az ellátás 

megszűnt, vagy külön vált EGYT-re és 

FHT-ra)

Fő Fő 15-64 évesek %-ában Fő Munkanélküliek %-ában

2014 11 1,95% 31 54,39%

2015 14 2,58% 36 65,45%

2016 15 2,72% 17 30,09%

2017 13 2 2,22% 13 25,87%

2018 15 2 2,68% 15 27,78%

2019 12 n.a. 2,22% n.a #ÉRTÉK!

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3.3.3. számú táblázat - Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segélyben, egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti támogatásban, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma

Egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti támogatásban 

részesülők átlagos száma 2015. márc. 

1-től érvényes módszertan szerint

(TS 5401)

Foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásban részesítettek átlagos 

havi száma (2015. március 01-től az 

ellátásra való jogosultság megváltozott)
Év
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A szociális ellátások új rendszerében nagy hangsúlyt kapott az önkormányzati szabályozási 

szabadság, amely lehetőséget ad az önkormányzatoknak arra, hogy a helyi szociális 

ellátórendszerüket a belátásuk szerint alakítsák ki. Az Szt. alapján a települési önkormányzatok 

maguk határozhatják meg a települési támogatás keretében nyújtott ellátások formáit, jogosultsági 

feltételeit, valamint önállóan dönthetnek az ellátások megállapításának, kifizetésének, 

folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól. 

 

2016. évi statisztikai adatokat figyelembe véve a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 

részesítettek havi átlagos száma 17 fő. A segélyezettek többsége alacsony jövedelmű, létminimum 

alatt élő és roma családok tagjai. Hátrányos helyzetükből kitörni nem képesek, lehetőségeik 

beszűkültek a korai gyermekvállalás, a családokon belüli magas gyermeklétszám, és alacsony 

iskolai végzettségük miatt. Az érintett családok berendezkedtek a segélyezési életformára, és 

generációkon keresztül ez öröklődik tovább. 

 

A településen működő családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás további lehetőség 

a rászorultak részére körülményeik, életminőségük javítására. A községben működik az idősek 

nappali ellátását biztosító idősek klubja.  

 
 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 

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

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

fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és 

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

vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 

 

A településen 260 db lakás van. A lakások száma az elmúlt öt évben kis mértékben ugyan, de 

növekedett. A településen hajléktalan nincs. Külterületi lakóingatlan négy tartozik a településhez, itt 

három család él életvitelszerűen. A nagyfokú munkanélküliség miatt a település kevésbé vonzó a 

fiatalok számára, mint a korábbi évtizedekben.  

 
a) bérlakás-állomány 
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Év
 Lakásállomány (db)

(TS 4201)

Ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma

Bérlakás állomány 

(db)

Ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma

Szociális 

lakásállomány (db)

Ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma

Egyéb lakáscélra 

használt nem 

lakáscélú ingatlanok 

(db)

Ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma

2014 310 0 4 0 0 0 0 0

2015 310 0 4 0 0 0 0 0

2016 310 0 4 0 0 0 0 0

2017 310 0 4 0 0 0 0 0

2018 311 0 4 0 0 0 0 0

2 019 311 0 4 0 0 0 0 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány

 

A településen az önkormányzat tulajdonában 4 darab komfortos bérlakás van. Ez a lakásállomány 

1,2%-a, ez jóval alacsonyabb az országos átlagnál.  

 
b) szociális lakhatás 

 

Az önkormányzat szociális lakás állománnyal nem rendelkezik. 
 
 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

 

Egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlan nincs a településen.  

 

d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság 

 

 

A lakás, lakhatás költségeinek fedezésével kapcsolatos problémákat kiemelt kérdésként kezeli az 

Európa 2020 Stratégiához kapcsolódó Nemzeti Reform Programunk is. A háztartások szegénységi 

mutatóit, illetve a gyermekszegénységet tekintve kiemelt jelentősége van a lakáshitel, illetve 

rezsiköltségek emelkedő terheinek. A lakhatás biztonságának megrendülése a gazdasági válság 

körülményei között az alsóbb jövedelmi csoportokhoz sorolható széles rétegek számára lehet a 

szegénység legsúlyosabb formáihoz vezető út kezdete. 

 

A Nyírségi Napfény Összevont Intézmény Családsegítő Szolgálata gyakorlati tapasztalatai azt 

mutatják, hogy a legfontosabb szükséglet a családok számára a biztonságos lakhatás megteremtése. 

Elég, ha arra gondolunk, hogy ha rosszak a lakhatási körülmények veszélyeztetik a munkavállalást, 

a gyermekek iskoláztatását, óvodába járását, hogy csak a legalapvetőbb helyzeteket említsük. A 

családok többsége a legnagyobb áldozatot a lakhatás megteremtéséért és megőrzéséért hozza. 

 
e) lakhatást segítő támogatások 

 

A szociálisan rászorulók esetében az önkormányzat települési lakhatási támogatást biztosít. Ez a 

támogatás korábban a normatív lakásfenntartási támogatás volt, mely a szociálisan rászoruló 

háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség 
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fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulást. A jegyző a 

villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a 

szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön 

törlesztőrészletéhez, a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez lakásfenntartási 

támogatást nyújtott. A lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás 

formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kellett nyújtani, 

amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. 

 

Normatív lakásfenntartási támogatásra az a személy volt jogosult, akinek a háztartásában az egy 

fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

összegét. 

A normatív lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet utoljára 2015. február 28. napjáig lehetett 

benyújtani. 2015. március 1. napjától a települési lakhatási támogatás vehető igénybe. 

 
 

f) eladósodottság 

 

A lakosság által felvett hitelállomány növekedett. A kedvezőtlen árfolyam-ingadozások miatt a 

hitelek fedezetéül szolgáló ingatlanok árverése, jelzálogosítására is sor került. 

Az E.ON, TIGÁZ hátralékosok száma nőtt, annak ellenére, hogy az önkormányzat lakásfenntartási 

támogatást biztosít. A közüzemi díjak felhalmozódásnak problematikáját enyhítendő, megfontolásra 

ajánlott az előre fizetős mérőberendezések (kártyás órák) felszerelése.  

A szegénység kihatással van a lakásviszonyokra is. Jellemző problémái a közműdíj-, illetve 

lakáshitel-tartozások, hátralékok felhalmozódása.  

 

A lakásfenntartási támogatásban részesítettek száma a 2015-ös évben 79 fő volt, mely az előző évek 

adatait tekintve nagymértékű emelkedést nem mutat.  
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g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi 
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása 

 

Külterületen Nyírkércs községben 4 lakás található, ebből mind komfortos. A külterületen villany 

ellátottság van, gáz és vízszolgáltatás is.  Szilárd burkolatú út van a külterületen. A 

közszolgáltatásokhoz, közlekedéshez való hozzáférés biztosított, mert ezek a külterületek a 

belterület közvetlen közelében vannak. 

 
 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

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

megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 
lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.) 

 

Szegregátum: olyan egybefüggő lakóterület, amelyen az alacsony társadalmi státuszú családok 

koncentráltan élnek együtt; szegregátum alkothat egy önálló településrészt, de részét képezheti egy 

vagy több településrésznek is. 

A településen nincs telep, szegregátum. 
 
 

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

 

A településen nincs telep, szegregátum. 

 

c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai 

 

Szegregációval veszélyeztetett terület: olyan egybefüggő lakóterület, amelyen a társadalmi 

státuszcsökkenés jelei tapasztalhatók, és közösségi beavatkozás nélkül előre vetíthető a szélsőséges 

társadalmi helyzet kialakulása; szegregációval veszélyeztetett terület alkothat egy önálló 

településrészt, de részét képezheti egy vagy több településrésznek is. 

Szegregációval veszélyeztetett terület nincs a településen. A mélyszegénységben élő lakosság a 

településen elszórtan él.  

 
 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény előírja, hogy a települési önkormányzat az 

egészségügyi alapellátás keretén belül gondoskodik:  
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a) háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról 

b) az alapellátáshoz tartozó ügyeleti ellátásról 

c) védőnői ellátásról 

d) iskola egészségügyi ellátásról. 

Év

Felnőttek és gyermekek 

részére szervezett háziorvosi 

szolgálatok száma

(TS 4401)

Csak felnőttek részére 

szervezett háziorvosi 

szolgáltatások száma

(TS 4301)

A házi gyermekorvosok által 

ellátott szolgálatok száma

(TS 4501)

2014 1 0 0

2015 1 0 0

2016 1 0 0

2017 1 0 0

2018 1 0 0

2019 1 0 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás

 
 

Év
Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

(TS 5601)

2014 32

2015 38

2016 36

2017 38

2018 42

2019 n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma
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Év

Ápolási díj, alanyi jogon: 

támogatásban részesítettek évi 

átlagos száma (TS 5901)

Ápolási díj, méltányossági 

alapon: támogatásban 

részesítettek évi átlagos száma

(TS 5902)

Összesen

2014 n.a. n.a. -

2015 n.a. n.a. -

2016 12 n.a. -

2017 n.a. n.a. -

2018 n.a. n.a. -

2019 n.a. n.a. -

Forrás: TeIR, KSH Tstar

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma

 

 

Nyírkércs településen egy háziorvosi körzet és egy védőnő biztosítja az egészségügyi ellátást. Az 

összevont készenléti ügyelet hétköznapon 17 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén egész nap 

elérhető. 

 

A helyi orvosi rendelők, a védőnői szolgálat épülete teljesen akadálymentesítettek. 

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

hozzáférés 

 

A népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez való hozzáférés a lakosság számára 

biztosított. A primer és szekunder prevenció tevékenységét leghatékonyabban a védőnői szolgálat 

és a háziorvosi ellátás biztosítja. Fogászati szűrést az iskola-egészségügyi feladatok közt a 

fogorvosok végeznek az oktatási intézménnyel történt megállapodás alapján. Az iskolafogászati 

rendelésen szinte minden tanuló megjelenik szűrővizsgálaton.  

 
 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

 

Az orvos-, egészségügyi rehabilitációs ellátásokhoz a település lakosságának az egészségügyi 

ellátórendszeren keresztül biztosított a hozzáférés. 

A gyermekek testi-, lelki-, szellemi fejlődésükben jelentkező problémák feltárása, megoldása, a 

szükséges fejlesztő és rehabilitációs folyamatok megvalósítása több szakágazat együttes 

tevékenységével realizálódik, az egészségügyi-, és szociális intézményrendszer szereplői közötti 

kapcsolati háló kiterjedtsége, a kapcsolatok intenzitása, minősége függvényében. 
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A gyermekek esetében a gyermekjóléti szolgálat a gyermek testi és lelki egészségének, családban 

történő nevelkedésének elősegítésére, a veszélyeztetettségének megelőzésére, a kialakult 

veszélyeztetettség megszüntetésére észlelő-és jelzőrendszert működtet, koordinál. 

 

Az észlelő- jelzőrendszer szakágazatokon átívelően, az információk és lehetséges ágazati 

megoldások integrálására, komplex kezelésére törekszik. A hálózatban együttműködik a védőnővel, 

háziorvossal, rendőrséggel, pártfogó felügyelői szolgálattal, bírósággal, családsegítő szolgálattal, 

nevelési-oktatási intézménnyel (iskola, óvoda) szakellátással, járási gyámhivatallal, egyházakkal, 

Nevelési Tanácsadóval. 

 

A Családsegítő Szolgálat a családgondozás keretében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő 

jelzőrendszert működtet A kapott jelzés alapján a családsegítő szolgálat munkatársa felveszi a 

kapcsolatot a szociális és/vagy mentálhigiénés problémákkal küzdő családdal, személlyel (a 

bejelentés alanyával) és tájékoztatja a vonatkozó problémára a családsegítés körében nyújtható 

szolgáltatásokról.  

 

Tekintettel arra, hogy a szakmai módszertani szabályok szerint a bejelentésnek mindig írásban is 

meg kell történni, ezért a jelzőrendszer tagjai számára a szolgálat bejelentő nyomtatványt biztosít.  

A jelzőrendszer működtetésén túl a családsegítő intézmény a konkrét esetek, kliensproblémák 

hatékony kezelése és megoldása érdekében szükség szerint munkakapcsolatot épít ki és tart fent 

elsősorban az alábbi szervekkel: 

  

▪ a szociális szolgáltatást nyújtó intézményekkel,  

▪ az egészségügyi ellátást nyújtó intézményekkel  

▪ az oktatási-nevelési intézményekkel,  

▪ a gyermekjóléti szolgálattal 

▪ a polgármesteri hivatali irodákkal és azok munkatársaival,  

▪ egyéb önkormányzati intézményekkel,  

▪ a rendőrséggel,  

▪ a működő egyházakkal  

▪ különböző – elsősorban szociális célokra szervezett – civil szerveződésekkel, 

alapítványokkal,  

▪ más családsegítő intézményekkel. 
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A gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatásokat igénybe vevők száma az elmúlt évek során 

fokozatosan nő. A családok anyagi helyzetének romlása, lakhatási körülményeik bizonytalansága, 

mentális, családi, szociális problémák, egymást erősítő, együttes megjelenését idézik elő. A 

leszakadó rétegek létszámnövekedésének megállításához a helyi társadalom összefogására, a 

lakosság, a civil szervezetek, a közintézmények együttműködésére van szükség. A 

veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, az összetett problémákkal küszködő emberek 

rehabilitációja, reintegrálása a társadalomba szükségessé teszi, hogy a hátrányos helyzetük 

kialakulásához vezető, azt tovább gerjesztő, ágazatokon átívelő problémahalmaz egységes, átlátható 

rendszerben legyen elérhető és kezelhető. 

  

 
 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 

Az önkormányzat által biztosított közétkeztetés - amely gyakran a helyi szegény családból 

származó gyerekek táplálkozásának elsődleges forrása, fontos, hogy megfeleljen az érintett 

korosztály egészséges étrendjére vonatkozó elvárásoknak.  

Az önkormányzat (ill. intézményei) által biztosított közétkeztetés rendszeres ellenőrzése szükséges, 

szakember bevonásával, hogy azok kínálata és az ételek minősége mennyiben felel meg az általuk 

ellátott korosztályok egészséges étrendjére vonatkozó elvárásoknak.  

 
 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés 

  

A Településen Sportegyesület nem működik. Az iskolások sportolási lehetőségét az iskola 

tornaterme és kültéri sportpályája biztosítja. Az iskolások sportolási lehetőségét az iskola biztosítja 

1-5. osztálynak bevezetésre került a mindennapos testnevelés. Illetve délutáni szakkörök 

formájában lehetőséget biztosít a sportolni vágyóknak:  

- fiú foci 

- atlétika. 

 

A sport jótékony hatásainak kihasználása, mint pl az egészségi állapot fenntartása, a betegségek 

megelőzése, a szellemi-testi egyensúly támogatása, stb., a lakosság hétköznapjaiban kevéssé van 

jelen, a tömegsport szélesítésével, a lakossági tudatformálással minden korosztályban 

nélkülözhetetlen.  
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Ösztönözni szükséges az egészséges, mozgás-gazdag életmód kialakítását az ifjúság körében, 

melynek keretében szükséges a fizikai aktivitást lehetővé tevő környezet megteremtése. Támogatni 

kell az egészséges, mozgás-gazdag életmódot népszerűsítő kampányokat. 

 
 

f)személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz a Nyírségi Napfény Összevont 

Intézmény biztosítja az állampolgárok számára az egyenlő esélyű hozzáférést. Az egyes 

telephelyeken a preventív rendszerszemléletű szociális munka keretében komplex segítséget 

nyújtanak az állampolgárok önálló életvitelének és készségének megőrzéséhez, erősítéséhez. Ide 

sorolható: a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, 

gyermekjóléti szolgáltatás, idősek nappali ellátása. A szociális étkeztetést a településen a 

Ramocsaházi Református Egyházközség biztosítja.  A szociális ellátások és a szolgáltatások 

összehangoltan, koordináltan működnek, nagymértékben lefedik a szociális szükségleteket. A helyi 

szociális ellátórendszer középpontjában továbbra is a segítségre szoruló emberek állnak, akiknek 

színvonalas ellátása feltételezi az emberi értékek tiszteletben tartását. A helyi szociális 

szolgáltatások gyakorlatában a személyközpontú szociális munka folyamatosan biztosított, amely 

megteremti a hátrányos helyzetben élők támogatásának, az esélyegyenlőség megteremtésének 

feltételeit 

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

nyújtásakor 

 

A szolgáltatások nyújtásakor hátrányos megkülönböztetés, az egyenlőbánásmód követelményének 

megsértése nem fordult elő. 

 
 

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

 

 
3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 
a) közösségi élet színterei, fórumai 

 

A közösségi élet színterei sokrétűek, ilyenek a lakóközösségek, a munkahelyek, önkormányzati 

intézmények, a templomok, a civil szervezetek. Településünk kedvező természeti adottságokkal, 

értékekkel rendelkezik, polgáraink többsége lokálpatrióta. 
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A település lakosságának egészségét, gazdasági és társadalmi jólétét, életminőségének javítását úgy 

lehet biztosítani, ha tevékenységeink során a környezet és fejlődés, illetve a gazdaság, társadalom és 

környezet problémáit együtt kezeljük. 

 

Településünkön jelenlévő egyházak: 

- református 

- görögkatolikus 

- római katolikus 

A lakosság túlnyomó részben görögkatolikus és református vallású, és kisebb részben római 

katolikus felekezetű. Településünkön az egyházak egymással való kapcsolata jó, amit az is tükröz, 

hogy minden évben megrendezésre kerülnek az ökumenikus hetek, melyben minden egyház 

képviselteti magát. 

 

Településeinken működő civilszervezetek:  

- Sport Egyesület: tevékenysége: A község labdarúgásának megszervezése, ennek keretében a 

technikai és anyagi feltételek megteremtése, a labdarúgás mint sporttevékenység gyakorlása. 

A község fiataljai számára megfelelő keretek nyújtása a sportoláshoz, mindezekkel a 

fiatalság testi, szellemi és erkölcsi fejlődésének elősegítése. Jelenleg aktív sportolók hiánya 

miatt tevékenységét szünetelteti. 

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

 

Etnikai konfliktusok nem jellemzőek, mivel a településen nem él roma lakos. 

 

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

 

A civil szervezetek aktívak, sokszínű tevékenységeikkel a település fejlődéséhez járulnak hozzá. Az 

Önkormányzat pályázati lehetőségek biztosításával, rendszeres tájékoztatással és folyamatos 

párbeszéd fenntartásával segíti munkájukat. Számos civil szervezet, szociális intézményeink 

önkéntes munkájukkal és adományok közvetítésével enyhítik a hátrányos helyzetű családok 

mindennapjait. A szolidaritás és felelősség mind magánemberekben, mind a településen működő 

gazdasági szervezetekben jelen van. Jellemzően felajánlások, önkéntes munkában nyilvánul meg. 

Ez a jelenség karácsony közeledtével erősödik fel, december hónapban jóval magasabb az 

ajándékozás késztetése.  

 

A helyi kötelező közszolgáltatási feladatok megszervezése, a humán szolgáltatások, a szociális és 

gyermekjóléti ellátások, a közterületek tisztántartása biztosított. A településen élő állampolgárok 
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számára elérhetőek, megfelelő színvonalon működnek és minden jogos igényt kielégítenek. Az 

önkormányzat részben, mint intézményalapító és fenntartó, részben társulás útján gondoskodik.  Az 

egyes feladatok ellátása során együttműködik a helyi, nem önkormányzati fenntartású 

intézményekkel, civil szervezetekkel, gazdasági társaságokkal, a történelmi egyházakkal és egyéb 

szervezetekkel. 

 

A közszolgáltatások esetében folyamatos cél az ellátás minőségének további javítása, a szolgáltatási 

biztonság megteremtése, illetve fenntartása, az érintett szolgáltatások megfizethetősége, egyben a 

közszolgáltatások fenntartása. 

Az állampolgárok életminősége az élhető mindennap alapfeltételeit tartalmazza, ide tartoznak a 

fizikai környezettel kapcsolatos tényezők és az un. humánszolgáltatások a gyermekjóléti, a 

szociális, egészségügyi, óvodák, közművelődési, sport egyéb szabadidős tevékenységek.  

Alapvető cél az állampolgári elégedettség, a jó közérzet elérése, fenntartása. 

 

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

 

A településen Roma Nemzetiségi Önkormányzat nem alakult meg. 

 
 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A mély szegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során 

településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

magas az alacsony iskolázottság az aktív korúak 

körében (8 Ált. vagy kevesebb)  

felzárkóztatás, felnőttoktatás, ösztöndíj program 

több család esetében a lakhatási körülményeik 

nem megfelelők 

lakhatási támogatás, szociális lakások építése 

 alacsony foglalkoztatottsági aránya foglalkoztatás bővítése: közmunkaprogram 

a mélyszegénységben élők esetében gyakori a 

rossz egészségi állapot 

ingyenes szűrések, felvilágosító, megelőző 

programok 

magas a munkanélküliség aránya az aktív 

korúak körében 

munka világába való integrálás, tartós 

munkaszerzés segítése 

helyhez kötöttség, mobilitás hiánya mobilitás erősítése 
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 

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

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

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

gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit.  Ez minden 

gyermekre kiterjed, de azokra a gyermekekre kell hangsúlyt helyezni, akiknek érdekei a legjobban 

sérülnek. 

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

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

gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatások egymással összhangban álló és egymásra épülő 

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

javításában.  

 

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

 

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 

veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói 

gondoskodásból kikerülő gyermek, helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. 

Ha a gyermek testi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges ellátás a szülő beleegyezésével nem 

biztosítható, és ez a helyzet a gyermek fejlődését veszélyezteti, a veszélyeztetettség mértékétől 

függően a települési önkormányzat jegyzője (hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet 

megállapítása), illetve a járási gyámhivatal (pl. védelembe vétel, családbafogadás, ideiglenes 

hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel, nevelési felügyelet elrendelése, utógondozás elrendelése, 

utógondozói ellátás elrendelése, megelőző pártfogás elrendelése) gyermekvédelmi intézkedést tesz. 

 

A helyi ellátórendszer különféle támogatásokkal és szolgáltatásokkal segíti a családokat a 

gyermekek nevelésében, megfelelő támogatások és szolgáltatások nyújtásával védelmet biztosít.  A 

helyi rendszer további jellemzője, hogy a veszélyeztetettség megelőzését szolgálja. A megelőző 

tevékenység a köznevelési, egészségügyi, szociális, közművelődési és sport intézményhálózaton 

keresztül valósul meg, és az egyes ágazatok együttműködésén alapul. Településünkön a 

gyermekvédelmi alapellátások kiépültek, a preventív gyermekvédelem minden gyermekekkel 

foglalkozó intézményben, szakmai programban jelen van. A településen a Nyárádi 
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Miklós Ált. Isk. tagintézménye a Petőfi Sándor Általános Iskola. 1-8 

osztállyal működik. Ramocsaháza-Nyírkércs-Nyíribrony községi Óvoda 

Nyírkércsi telephellyel működik az óvoda a településen. IKSZT működik 

a településen.  

 

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

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

 

Az 1997. évi XXXI. törvény értelmében a veszélyeztetettség: olyan - a gyermek vagy más személy 

által tanúsított - magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a 

gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza.  

 

Védelembe vétel:  

Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes 

igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy 

segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a gyámhatóság a 

gyermeket védelembe veszi. 
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Év

Védelembe vett kiskorú 

gyermekek száma 

december 31-én

(TS 3001)

Veszélyeztetett kiskorú 

gyermekek száma december 31-

én (TS 3101)

2014 n.a. n.a.

2015 n.a. n.a.

2016 1 n.a.

2017 2 n.a.

2018 n.a. n.a.

2019 n.a. n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar

4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú 

gyermekek száma

 

A hátrányos helyzetű gyermekek száma a 7-14 éves korosztályban a legmagasabb, amely korosztály 

szociális helyzete a legnehezebb. A hátrányos helyzetű gyermekek számának növekedése a növekvő 

munkanélküliségre vezethető vissza, mivel a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetében 

csak vagyon és jövedelemvizsgálat folyik, így döntően a családok bevétele határozza meg a 

jogosultságot. A veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma folyamatosan növekszik.  

 

Legtöbb gyermek a fizikai és/ vagy érzelmi elhanyagolása miatt veszélyeztetett a szülők által, 

illetve a szülők életvitele nem biztosítja a gyermekek egészséges fejlődésének feltételeit a 

családban. Következetes nevelési módszerek hiányában, a gyermek magatartásában problémák 

jelentkeznek az iskolában, óvodában, valamint a tankötelezettség nem teljesítése is gyakori eset. A 

szülők többsége nem érzi annak felelősségét, hogy a veszélyeztetés okainak kialakulásában és 

elhárításában felelősségük van.  

 

Tapasztalatunk szerint az együttműködő gyermekek esetében a veszélyeztető tényezők 

korosztályonként más-más módon nyilvánulnak meg.  

A 6-17 éves korosztályhoz tartozó gyermekek esetében a kortárs csoportok jelenléte, a 

tankötelezettség nem teljesítése és a szülői engedékenységből eredő magatartási problémák 

megoldása állítja kihívás elé a szülőket és a családdal foglalkozó szakembereket. Gyakori, hogy az 

ellátás során újabb és újabb problémák merülnek fel. Többnyire a család szociális helyzete, rossz 

lakáskörülmény, a szülők hiányos és nem megfelelő nevelési módszere, a szülők betegségei. 

Problémát jelent számunkra, hogy a magatartási problémákat a szülő a kamaszkorú gyermekek 

esetében a gyermek hibájának, jellembeli hiányosságának tünteti fel, és nem látják az összefüggést 

a család működési problémáival. 
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Az iskolai hiányzások okai között lehet megemlíteni, hogy a tanulás, az iskolába járás nem az 

elsődleges helyet foglalja el az érintett családok értékrendjében. Az iskola és szülők között 

kapcsolati zavar van, a szülők a szülői értekezleteket nem látogatják, érdektelenség tapasztalható.  

A fiatalok körében gyakori a korai gyermekvállalás, ebből adódóan életkoruknál fogva nem 

rendelkeznek elegendő ismerettel és megfelelő érettséggel a gyermekneveléshez. A családok nehéz 

anyagi helyzete, a helytelen életvezetésből és neveltetésből eredően a gyermekek deviáns 

viselkedése, vezetnek ahhoz, hogy magas az iskolai hiányzások száma, valamint gyakori az iskolát 

abbahagyók száma. 

  

 
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 

Év
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesítettek évi átlagos száma (TS 5801)

2014 75

2015 79

2016 46

2017 34

2018 20

2019 n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesítettek évi átlagos száma

 
 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma a 2016-os évben 46 fő volt mely 

az előző évekhez képest csökkenést mutat, a 2017-es évben pedig lényegesen kevesebb gyermek 

részesül benne. 

 

 

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

 

A települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletében meghatározott mértékben rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatást nem nyújt.  

 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 
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Fontos társadalmi érdek fűződik ahhoz, hogy a gyermekek napi többszöri étkezése biztosítva 

legyen. Az önkormányzat – a gyermekvédelmi kedvezmény biztosította keretek között – 

természetben nyújtott szociális ellátásként a gyermekintézményben fizetendő térítési díjat részben, 

vagy teljes egészében átvállalja.  

A törvény alapján, gyermekétkeztetés esetén az óvodás, az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű 

iskolai oktatásban részt vevő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 

részére az intézményi térítési díj 100 %-át, óvodás gyermek esetén a három- vagy több gyermeket 

nevelő családoknál gyermekenként 50 %-át, a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után 

az intézményi térítési díj 50%-át kellett az önkormányzatnak biztosítani.  

 

A nyári gyermekétkeztetés az iskolai időszakon kívül biztosítja a gyermekek számára a napi 

egyszeri meleg étkezés lehetőségét. Az elmúlt években egyre csökken azon gyermekek száma, akik 

a szociális nyári gyermekétkeztetési programba bekapcsolódnak. 

 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

 

A magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek számáról nincs tudomása az 

önkormányzatnak, a rendszerben nem szerepel ilyen gyermek. 

 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége  

 

Nincs szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermek, mivel a településen szegregátum nincs. 

 

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

gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

A gyermekvédelmi ellátórendszer szolgáltatásokkal, támogatásokkal segíti, az arra rászoruló 

családot a gyermek nevelésében, megfelelő támogatások és szolgáltatások nyújtásával, 

elérhetőségével. A rendszer fő feladata, célkitűzése, hogy a veszélyeztetettség kialakulását 

megelőzze. Településünkön a gyermekvédelmi ellátások működnek, mindenki számára biztosított 

az egyenlő hozzáférés, a gyermekvédelem minden gyermekkel foglalkozó intézményben, szakma 

programban jelen van.  A gyermekszegénység csökkentése, minden ágazatra kiterjedő intézkedések 

megfogalmazását és megvalósítását igényli. Az egyes részterületeken, mint a foglalkoztatás, az 

oktatás, a lakásügy, az egészségügy, a szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatások 

egymással összhangban álló és egymásra épülő intézkedéseit kell meghatározni. Ezen intézkedések 
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célja, hogy a gyermek már a megszületésének pillanatától egyenlő esélyekkel indulva, avagy az 

esélyek javításában segítsenek. 

 

A szegénységben vagy szegénység kialakulásának kockázatával élő gyermekek egy sajátos 

csoportját alkotják a fogyatékos gyermekek. Az átlagosnál sokkal nehezebb helyzetben vannak, a 

fogyatékos gyermeket nevelő családok, különösen a halmozottan fogyatékos gyermeket nevelő 

családok.  

Az egészségügyi alapellátás, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és 

ellátások a helyi önkormányzatok feladata. Egészségügyi ellátás: az egészségügyről szóló 1997. évi 

CLIV. törvény adja, amely előírja, hogy a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás 

körébe gondoskodik:  

- a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,  

- a fogorvosi alapellátásról,  

- az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 

- a védőnői ellátásról,  

- az iskola-egészségügyi ellátásról 

 

A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet fogalmának meghatározása nem egységes a 

gyermekvédelem területén. Az éves gyermekvédelmi rendszer működéséről szóló beszámoló adatait 

és tapasztalatait értékelve meghatározhatjuk a veszélyeztetettség okokat figyelve arra, hogy egy-egy 

gyermek, fiatal több szempontból is érintett lehet, a veszélyeztetettségi tényezők halmozottan 

jelentkeznek.  

 

A helyi gyermekvédelemben dolgozó szakemberek tapasztalata szerint nem változott az a 

tendencia, hogy a veszélyeztetettség okai között kimagaslóan a szociális helyzet a meghatározó: 

 

Szociális helyzet: A szociális helyzetből adódó veszélyeztetettség a gyermekek több mint a felét 

foglalta magába.   

 

A család szétesése: Ez a veszélyeztetési ok gyakran párosul a szociális helyzet romlásával és a 

gyermek mentális állapotának sérülésével. A család szétesésének leggyakoribb oka, a válás a 

gyermek számára veszteség. Az elfojtott érzelmek a személyiségfejlődésben rendellenességeket, 

zavarokat eredményezhetnek.  
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A nevelés, gondozás, törődés, szeretet hiánya: Az elhanyagolás is bántalmazás (egészségügyi-, 

oktatási elhanyagolás, a gyermek magára hagyása, elhagyása). A gyanújelek, tünetek 

jelentkezhetnek testi, viselkedésbeli és érzelmi szinteken is.   

 

Súlyos betegség a családban: A betegség vonatkozhat szülőre, nagyszülőre és testvérre is. A 

családtagok hosszú vagy súlyos betegsége, az egészségtelen életmód, tartósan rossz lakhatási 

körülmények a gyermek testi fejlődését és egészségét is veszélyeztetik. A gyermek számára 

problémát okozhat a hosszan tartó, vagy súlyos betegséggel való szembesülés, a normálistól eltérő 

élethelyzetben való folyamatos „tartózkodás”. 

A család életmódja: A családi élet súlyosabb veszélyeztető ártalmait jelenti a deviáns viselkedési 

formák jelenléte a család hétköznapjaiban: alkoholizmus, brutalitás, bűnöző családi környezet.  

 

A gyermek mentális állapota, személyiségzavara: A gyakorlatban is érzékelhető a mentálisan sérült 

gyermekek számának növekedése. Az okok között a családi nevelés jellemző hibái - 

következetlenség, szigor és kényeztetés eltúlzása, követelések hiánya a gyermek felé, vagy 

ellenkező esetben: a gyermek képességeit meghaladó, magas mérce állítása, az ellenőrzés, 

odafigyelés hiánya – tapasztalhatóak. Gyakran találkozunk az idegrendszeri betegségük miatt 

rendszeresen gyógyszert fogyasztó kisgyermekekkel.  

 

Bántalmazás: Jelei sokszor nem egyértelműek. Nehezíti a helyzetet, hogy a testi jelek hiánya nem 

zárja ki a bántalmazás lehetőségét (szexuális-, verbális bántalmazás nehezen felismerhető).  

 

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

ellátott, betöltetlen státuszok) 
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Év

Betöltött védőnői 

álláshelyek száma

(TS 3201)

Egy védőnőre jutó gyermekek 

száma

2014 1 11

2015 1 10

2016 1 15

2017 1 21

2018 1 24

2019 1 26

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma

 

 

Nyírkércs településen a védőnői feladatokat 1 fő védőnő látja el. Általánosságban elmondható, hogy 

a védőnők fő célkitűzése, az általuk gondozott családok, különösen a nők, csecsemők, gyermekek, 

fiatalok egészségének védelme, megőrzése, fejlesztése. A védőnő fő tevékenysége a tanácsadás 

módszerével végzett megelőzés, humánus, segítő szemléletű, családközpontú gondozás, amelynek 

alapértékei az elfogadás és a segítségnyújtás. A várandós gondozás célja az állapotos nő 

egészségének megőrzése, a magzat egészséges fejlődésének elősegítése, a veszélyeztetettség 

megelőzése, időben történő felismerése, és a szülésre, szoptatásra, csecsemőgondozásra való 

felkészítés.  

A csecsemő és kisgyermek gondozása a törvényes képviselővel egyeztetett gondozási terv alapján 

történik. Családlátogatás és védőnői tanácsadás keretében célzott és szükséglet szerinti gondozást 

végeznek a védőnők. 

 

Kiemelt figyelemmel kísérik és segítik a harmonikus szülő-gyermek kapcsolat kialakulását, a 

gyermek nevelését, pszichoszomatikus fejlődést, a helyes csecsemőtáplálást, a védőoltások időben 

történő beadását. A kisgyermekkorban hangsúlyt kap, az egészséges, biztonságos környezet 

kialakítása és a helyes szokások kialakítása, önállóságra nevelés, az óvodakezdésre felkészítés, és 

ha szükséges, a korai fejlesztés jelentőségének hangsúlyozása. Az új szűrővizsgálatok és szülői 

kérdőív bevezetésével tovább bővültek a védőnők feladatai, és a szülők bevonása, 

felelősségvállalása a gyermek érdekében.  

Különös hangsúlyt kap a gyermekek közösségi élethez való alkalmazkodásának segítése, az iskolai 

alkalmasságot, tanulási képességet akadályozó tényezők megelőzése, felismerése, megfelelő 

fejlesztésre irányítás, konzultálva az óvodapedagógusokkal. 
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A családlátogatás talán a legfontosabb a védőnők által végzett feladatok közül. Ilyenkor nyílik 

lehetőség a családi környezet megismerésére, az esetleges veszélyeztető tényezők felfedezésére.  

Új rendelkezés, hogy a védőnői ellátást visszautasítani nem lehet, az együttműködés megtagadása 

intézkedést von maga után. A szűrővizsgálatok, védőoltások kötelezőek, elmulasztás esetén jelzési 

kötelezettsége van a védőnőnek. 

 

A 2016. évi CLXV. törvény egyes gyermekvédelmi és egészségügyi tárgyú törvényeknek a 

gyermekek biztonságának és védelmének fokozása érdekében történő módosításáról tartalmazza: 

 „(3) A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai 

felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 

miniszteri rendelet szerinti, 0–18 év közötti szűrővizsgálatok kötelezőek. A szűrővizsgálatra 

kötelezett kiskorú személy részvételéről a szűrővizsgálaton a törvényes képviselő köteles 

gondoskodni. Ha e kötelezettségének a törvényes képviselő nem tesz eleget, az egészségügyi 

államigazgatási szerv a szűrővizsgálatot határozattal elrendeli. A szűrővizsgálatot elrendelő 

határozat – közegészségügyi vagy járványügyi okból – fellebbezésre tekintet nélkül 

végrehajthatóvá nyilvánítható. Az egészségügyi államigazgatási szerv a határozatot megküldi a 

család- és gyermekjóléti központnak, valamint a gyámhatóságnak.” 

 

A védőnők a jelzőrendszer tagjai, feladatuk jelzés készítése a problémás családokról, veszélyeztetett 

gyermekekről, várandósokról a Gyermekjóléti Szolgálat számára. Szinte napi kapcsolatban és 

szoros együttműködésben dolgoznak a családgondozókkal az egyes esetekhez kapcsolódóan. 

 

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való 

hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)  

 

A településen házi gyermekorvosi praxis nem működik. Ezt a feladatot a háziorvos látja el.  
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Év

Betöltetlen felnőtt 

háziorvosi 

praxis/ok száma

Háziorvos által 

ellátott személyek 

száma

Gyermekorvos 

által ellátott 

gyerekek száma 

Felnőtt házi orvos 

által ellátott 

gyerekek száma 

Házi 

gyermekorvosok 

száma

(TS 4601)

2014 0 n.a 0 n.a 0

2015 0 n.a 0 n.a 0

2016 0 n.a 0 n.a 0

2017 0 n.a 0 n.a 0

2018 0 n.a 0 n.a 0

2019 0 n.a 0 n.a 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői

 
 

 

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

fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok  

Év

Önkormányzati 

bölcsődék száma

(TS 4801)

Bölcsődébe beírt 

gyermekek száma

(TS 4701)

Szociális 

szempontból felvett 

gyerekek száma 

(munkanélküli szülő, 

veszélyeztetett 

gyermek, nappali 

tagozaton tanuló 

szülő)

Nem 

önkormányzati 

bölcsődék száma 

(munkahelyi, 

magán stb.)

2014 0 0 0 0

2015 0 0 0 0

2016 0 0 0 0

2017 0 0 0 0

2018 0 0 0 0

2019 0 0 0 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés

4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma
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Év

Működő (összes) 

bölcsődei 

férőhelyek száma

Működő, 

önkormányzati 

bölcsődei férőhelyek 

száma

Egyéb, nem 

önkormányzati 

bölcsődei 

(munkahelyi, magán 

stb.) férőhelyek 

száma

Családi napköziben 

engedélyezett 

férőhelyek száma 

(december 31-én)

(TS 4901)

2014 0 0 0 0

2015 0 0 0 0

2016 0 0 0 0

2017 0 0 0 0

2018 0 0 0 0

2019 0 0 0 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi

4.3.4. számú táblázat - Bölcsődében és családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma

 

 

Év

3-6 éves korú 

gyermekek 

száma

Óvodai 

gyermekcsoportok 

száma - 

gyógypedagógiai 

neveléssel együtt 

(TS 2401) 

Óvodai férőhelyek 

száma 

(gyógypedagógiai 

neveléssel együtt)

(TS 2801)

Óvodai 

feladatellátási 

helyek száma 

(gyógypedagógiai 

neveléssel együtt)

(TS 2701)

Óvodába beírt 

gyermekek 

száma 

(gyógypedagógiai 

neveléssel 

együtt)

(TS 2601)

Óvodai 

gyógypedagógiai 

gyermekcsoportok 

száma

(TS 2501)

2014 21 2 50 1 34 0

2015 14 2 50 1 38 0

2016 13 2 50 1 36 0

2017 13 2 50 1 36 0

2018 14 2 50 1 34 0

2019 17 2 50 1 n.a. 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 

 

A településen 2 óvodai csoport működik 50 férőhellyel, melyet a 2018-as évben 34 fő vett igénybe.  

Logopédiai foglalkozáson évente 0 gyermek vesz részt. Erre sokkal nagyobb igény mutatkozna, a 

beszédfejlesztésre csak a nagycsoport gyermekeket tudják irányítani, ennek oka a szakember hiány. 

Fejlesztőpedagógiai foglalkozáson 13 gyermek vesz részt. 
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Általános iskola 1-4. 

évfolyamon tanulók száma 

(gyógypedagógiai 

oktatással együtt)

(TS 1801)

Általános iskola 5-8. 

évfolyamon tanulók száma 

(gyógypedagógiai 

oktatással együtt)

(TS 1901)

Általános 

iskolások száma

fő fő fő fő %

2013/2014 49 84 133 47 35,3%

2014/2015 58 85 143 54 37,8%

2015/2016 61 74 135 43 31,9%

2016/2017 64 66 130 64 49,2%

2017/2018 73 66 139 48 34,5%

2018/2019 n.a. n.a. - n.a. -

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Tanév

Napközis általános iskolai tanulók 

száma a nappali oktatásban 

(iskolaotthonos tanulókkal együtt) 

(TS 1701)

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanulók száma, általános iskolai napközis tanulók száma

Az általános iskolai 

osztályok száma a 

gyógypedagógiai 

oktatásban (a 

nappali 

oktatásban)

(TS 2101)

Az általános 

iskolai osztályok 

száma (a 

gyógypedagógiai 

oktatással 

együtt)

(TS 2201)

Általános iskolai feladat-

ellátási helyek száma 

(gyógypedagógiai 

oktatással együtt)

(TS 2001)

1-8 évfolyamon 

összesen

1-8 évfolyamon 

összesen
db

2013/2014 0 6 1

2014/2015 0 7 1

2015/2016 0 8 1

2016/2017 0 8 1

2017/2018 0 8 1

2018/2019 0 8 1

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Tanév

4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai: osztályok, gyógypedagógiai 

osztályok, feladatellátási helyek

 

d) gyermekjóléti alapellátás 

 

A Gyermekjóléti Szolgálat, a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény, a gyámhatóságokról, valamint a Gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 

149/1997.(IX. 10.) Kormányrendelet, a népjóléti miniszter 15/1998 IV. 30. NM. rendelete alapján 

végzi tevékenységét. Ennek megfelelően a szolgáltatást végző intézményben átalakuláson ment 

keresztül, azonban a településen a családsegítő, és gyermekvédelmi tevékenységet végzők száma 

nem változott. 

Az 1997. évi XXXI. törvény meghatározta azokat az alapvető szabályokat, amelyek segítséget 

nyújtanak a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői 

kötelességek teljesítéséhez, gondoskodnak a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és 

megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi 

gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről. 
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A gyermekjóléti alapellátás fő funkciója, hogy hozzájáruljon a gyermek testi, értelmi, érzelmi és 

erkölcsi fejlődéséhez, jólétéhez, a családban történő neveléséhez, a veszélyeztetettség 

megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából 

történő kiemelésének a megelőzéséhez. 

 

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális 

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

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

veszélyeztetettségének megelőzését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 

A településen minden gyermek számára elérhető a gyermekjóléti szolgáltatás. 

 

A gyermekjóléti szolgálat törvényi feladataiból adódóan működteti a jelzőrendszert, amely a 

gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésére szolgál. Így szoros kapcsolatot tart fenn a település 

nevelési-oktatási intézményeivel, rendőrséggel, Járási Gyámhivatallal, védőnői szolgálattal.  A 

prevenció érdekében a szolgálat megpróbál még a veszélyeztetettség kialakulása előtt kapcsolatba 

lépni a családdal kideríteni a kialakuló probléma okát és segítséget nyújtani annak megoldásához.  

A településen egy fő látja el a gyermekjóléti szolgálat családgondozói feladatait megosztva 

Ramocsaháza és Nyíribrony településekkel. A településen a veszélyeztetett gyermekek számának 

növekedése figyelhető meg, ennek okai a munkanélküliség, szülők alkoholizmusa, 

magatartásproblémák, iskolai hiányzás. 

 
 

e) gyermekvédelem 

 

A gyermekek védelmét szolgálják a 

• pénzbeli és természetbeni ellátások: a szociálisan rászorulók által igénybe vehető pénzbeli, 

természetbeni és gyermekjóléti alapellátásokat a helyi gyermekjólét és gyermekvédelem 

rendszeréről szóló rendelet tartalmazza. 

• gyermekjóléti alapellátások: a Nyírségi Napfény Összevont Intézmény gyermekjóléti 

szolgálata szervezi az észlelő és jelzőrendszert, a jelzőrendszeren keresztül érkezett vagy az 

önként jelentkezett kliensek részére nyújt szolgáltatást, közreműködik a védelembe vétel 

előkészítésében, folyamatában, felülvizsgálatában.  

A gyermekvédelem középpontjában meghatározó szerepet betöltő jelzőrendszer áll. A 

gyermekjóléti szolgálat kiemelt feladata a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer 

működtetése, melyet a prevenciós munka első számú eszközének tekintünk.  A veszélyeztetettség 
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jelzésére épülő gyermekjóléti szolgáltatás hatékonyságát jelentősen befolyásolja a jelzőrendszer 

működésének minősége. A jelzőrendszer tagjainak együttműködése az esetek és a problémák 

mentén történik. A veszélyeztetettségről szóló jelzések nagyrésze az igazolatlan hiányzásokról szól.  

 

A települési jelzőrendszer összetétele sokszínű, részt vesz benne az általános iskola, óvoda, 

rendőrség, Járási Gyámhivatal, háziorvos, védőnői szolgálat, családsegítő szolgálat, akik szakmai 

munkájuk során kapcsolatban állnak a gyermekekkel.  Együttműködnek, egymást kölcsönösen 

tájékoztatják.  

 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

 

Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatás a családok átmeneti otthona. A családgondozó a 

gyermekjóléti alapellátások keretén belül minden esetben a szülők figyelmébe ajánlja az átmeneti 

gondozás igénybevételének lehetőségét mielőtt bármilyen hatósági intézkedésre irányuló javaslatot 

tesz. Ennek ellenére a szülők ritkán élnek ezzel a lehetőséggel, könnyen el is jutnak a 

segítségkérésig, de a gyakorlatban a legtöbb esetben egyrészt azért hiúsul meg, mert végül úgy 

döntenek, hogy nem mennek el, másrészt nehezen válnak meg a korábbi családi környezetüktől, 

ahol azt megelőzően életvitelszerűen élnek, és két-három nap múlva hazajönnek. A szülők mentális 

és élethelyzetének válsága gyakran a felelőtlenséggel és a probléma megoldó képességének 

elvesztésével is együtt jár. 

 

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

 

Az óvoda programjában kiemelt szerepet kap az egészséges életmódra nevelés, ezen belül is az 

önmagához mérten dinamikusan fejlődő, összerendezett mozgáskultúrával rendelkező gyermekek 

és az életkori sajátosságaiknak megfelelő természetszeretet kialakítása. Az óvodai nevelésnek 

mércéje a gyermek gondozottsága, a stabil egészségügyi szokásrendszer, az egészséges életmód 

iránti igény kialakítása. Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének 

kialakítása ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. Az óvodai nevelés feladata a gyermek testi, 

lelki fejlődésének elősegítése.  

 

A diákok tanórán kívül eltöltött ideje a „szabadidő”. Ez a kifejezés nem a legszerencsésebb, hiszen 

napjaink rohanó világában ennek, az iskolán kívül eltöltött időnek nagy részét a házi feladatok 

elkészítése, a következő napra való felkészülés, valamint a különórákon való részvétel tölti ki. Ez 
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nem meglepő, mivel a továbbtanulás szempontjából a diáknak érdeke az egész napos tanulás, 

minden előnyével és hátrányával együtt.  

A településen élő gyermekek által a közoktatási intézményrendszeren keresztül érhető el 

egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programok pl. tömegsport, természetjárás. 

 

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

 

A gyermekek egészséges fejlődésének alapfeltétele az egészséges étkezés. A mélyszegénységben 

élő gyermekek közül otthon sokan nem jutnak megfelelő mennyiségű egészséges táplálékhoz. Ezért 

nagy jelentőségű az önkormányzat által szervezett intézményekben történő közétkeztetés. A 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő óvodás és általános iskolás gyermek 100%-

os támogatást kapnak. Ehhez csatlakozik az önkormányzati támogatás. Valamennyi szociálisan 

rászoruló és normatív támogatásra jogosult gyermekétkezési lehetősége biztosított volt.  

 

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei   

 

A hátrányos megkülönböztetés és az egyenlőbánásmód követelményeinek megsértéséről 

tudomásunk nincs, ilyen adattal nem rendelkezünk.  

 

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

keretein belül 

 

A gyermekjóléti szolgálat esetén a hátránykompenzáló szolgáltatások nagyban hozzájárulnak a 

hátrányos helyzetbe került gyerekek és szüleik szociális helyzetének javulásához, ami 

információnyújtásból, hivatalos ügyek intézésében való közreműködésből, tanácsadásból, 

közvetítésből, elhelyezési és felülvizsgálati tárgyalásokon való részvételből, szociális 

válsághelyzetben lévő várandós anyák gondozásából áll. 

 

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

közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 

Az integrált oktatást, különleges gondozást a gyermek életkorától és állapotától függően – a 

fogyatékosságot megállapító szakértői bizottság szakvéleményében foglaltak szerint – a korai 
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fejlesztés és gondozás, a fejlesztő felkészítés, az óvodai nevelés, az iskolai nevelés és oktatás 

keretében szerveztük meg. 

 

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

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

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nyilvántartása a szülő által önkéntesen 

benyújtott nyilatkozat alapján történik. 

Az óvodába járó gyermekek közül 37 főből a HH gyermekek száma: 2 fő, a nyilvántartott HHH 

gyermekek száma 2 fő. 

A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók, gyermekek oktatását a köznevelési intézmény vállalja. 

Az általános iskolában a 130 fő iskoláskorú gyermek közül hátrányos helyzetű tanulók száma 17 fő, 

ebből a halmozottan hátrányos helyzetűek száma 26 fő.  

 

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

gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 

Az általános iskolai 

osztályok száma a 

gyógypedagógiai 

oktatásban (a 

nappali 

oktatásban)

(TS 2101)

Az általános 

iskolai osztályok 

száma (a 

gyógypedagógiai 

oktatással 

együtt)

(TS 2201)

Általános iskolai feladat-

ellátási helyek száma 

(gyógypedagógiai 

oktatással együtt)

(TS 2001)

1-8 évfolyamon 

összesen

1-8 évfolyamon 

összesen
db

2013/2014 0 6 1

2014/2015 0 7 1

2015/2016 0 8 1

2016/2017 0 8 1

2017/2018 0 8 1

2018/2019 0 8 1

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Tanév

4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai: osztályok, gyógypedagógiai 

osztályok, feladatellátási helyek

Általános iskola 1-4. 

évfolyamon tanulók száma 

(gyógypedagógiai 

oktatással együtt)

(TS 1801)

Általános iskola 5-8. 

évfolyamon tanulók száma 

(gyógypedagógiai 

oktatással együtt)

(TS 1901)

Általános 

iskolások száma

fő fő fő fő %

2013/2014 49 84 133 47 35,3%

2014/2015 58 85 143 54 37,8%

2015/2016 61 74 135 43 31,9%

2016/2017 64 66 130 64 49,2%

2017/2018 73 66 139 48 34,5%

2018/2019 n.a. n.a. - n.a. -

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Tanév

Napközis általános iskolai tanulók 

száma a nappali oktatásban 

(iskolaotthonos tanulókkal együtt) 

(TS 1701)

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanulók száma, általános iskolai napközis tanulók száma
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Az óvodapedagógusok felkészültek, folyamatosan képzéseken vesznek részt. Az óvoda 

felszereltsége nem korszerű felújításra szorul. 2012-ben sószoba került kialakításra. 

A pedagógusok képzettsége, és innovációs készsége kiemelkedő, a kompetenciafejlesztés, egyéni 

differenciálás terén.  

Az iskolapszichológus munkájára a gyermekekkel való egyéni beszélgetés mellett a 

pedagógusoknak is nagy igényük van a gyermek személyiségfejlesztése során.  

Prevenciós céllal, és a feltárt esetek enyhítésére működnek a köznevelési és gyermekjóléti 

intézményekben a segítő szakemberek. 

  

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

intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregáció  

 

Nem áll rendelkezésre adat. 

 

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

mutatkozó eltérések 

A 8. évfolyamot eredményesen 

befejezte a nappali oktatásban (TS 2301)

Fő

2013/2014 29

2014/2015 24

2015/2016 29

2016/2017 25

2017/2018 17

2018/2019 n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar  Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok

Tanév

4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen 

befejezettek a nappali oktatásban

A településen egyetlen általános iskola van, így intézmények 

közötti eltérésekről nem beszélhetünk. 

A továbbtanulási mutatók alapján a gyermekek elsősorban szakiskolába jelentkeznek tovább 

tanulni. Ez jóval az országos átlag felett van. Ennek oka, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók eredményei ne érik el az érettségit adó középiskolások beiskolázási átlagát, bár minden 

évben törekedni kell arra, hogy magasabb legyen az előbbiekben említett intézményekbe 

továbbtanulók aránya. 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

A helyi gyermekvédelmi rendszer sajátossága, hogy minden gyermek számára gondoskodást nyújt, 

ugyanakkor fokozott védelemben részesíti az arra rászorulókat. A különböző ágazatok 
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együttműködnek és egymást segítik. Az egyes szolgáltatások, ellátások szociális rászorultság 

alapján, más ellátások ún. alanyi jogon járnak a gyermekek részére.  

 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

Gyakoriak a hátrányos helyzetű gyermekek 

iskolai kudarcai 

Felzárkóztatást segítő szolgáltatások fejlesztése 

Hátrányos, ill. halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek száma magas 

Pedagógusok képzésébe és továbbképzésébe be 

kell iktatni olyan modulokat, pl. 

személyiségfejlesztés, nevelés, amelyek a szülők 

bevonását segítik. 

Tehetséges gyermekek elkallódása. Ösztöndíj program, Arany János tehetséggondozó 

programba való jutás 

Gyermekek napközbeni felügyelete nem 

megoldott a szabadidőben 

Egész napos Bölcsődei, Óvodai és Iskolai ellátás, 

szabadidős programok szervezése. 

Veszélyeztetett és védelembe vett kiskorúak 

száma magas 

Biztos kezdet programok létrehozása 

Fiatalkorú bűnözés Bűnmegelőzési programok  
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 

A nemek közötti esélyegyenlőséget Európai Uniós irányelvek és további törvények is biztosítják. 

Az Alaptörvény XV. cikke rögzíti, hogy a nők és férfiak egyenjogúak, vagyis mind a nőket, mind a 

férfiakat minden polgári, politikai, gazdasági, szociális, kulturális jog tekintetében azonos jogok 

illetik meg. A nőket és férfiakat egyenlő bánásmód illeti meg a munkavállalás, a szakképzés, az 

előmenetel, a szociális biztonság, stb. területén.  

 

A nemek egyenlősége vizsgálata kapcsán a települési önkormányzat és intézményeik – hasonlóan a 

fogyatékos célcsoporthoz - rendkívül kevés adattal rendelkeztek. A nők és férfiak közötti 

egyenlőség vizsgálatához azonban a lehető legrészletesebb adatok, információk szükségesek az 

önkormányzat tevékenysége szempontjából releváns területeken és témakörökben.  

 

A nők elleni hátrányos megkülönböztetést nem mindig könnyű észrevenni: sokszor maguk a nők – 

különösen, ha vezető pozíciót töltenek be – tiltakoznak a leghevesebben, amikor arról esik szó, 

hogy az otthoni, a munkahelyi vagy a közéleti szférában személyesen ők maguk, vagy a nők 

általában hátrányt szenvednének el a férfiakhoz képest. A nemek egyenlőségének elemzését, 

vizsgálatát az is nehezíti, hogy a nagy adatgyűjtő szervek – munkaügyi központok, KSH, APEH 

vagy OEP – sem kérik kellő részletességgel ezen adatokat.  

 

A nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőtlenség minden bizonnyal a legmélyebben gyökerező, 

legnehezebben tetten érhető, a társadalom részéről a leginkább, a legtisztább lelkiismerettel 

támogatott igazságtalanság. 

 

A demográfiai és közszolgáltatási adatok vizsgálatából az alábbi összefüggések állapíthatók meg: 

▪ a település összlakosságából 786 főből 399 fő nő;  

▪ a női lakosok több mint fele 19-65 éves tehát aktív korú (250 fő);  

▪ munkanélküli nők aránya: 12,1 %; 
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Az állandó népesség számának alakulása és aránya településünkön: 

 

 A 18-59 éves korosztályban a férfiak aránya 32 % körüli az állandó népességen belül, míg  a nőké 

28-29 % közötti volt a 216-os évben.  

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 

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.  

 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

Férfiak

(TS 0803)

Nők

(TS 0804)
Férfiak Nők

Férfiak

(TS 0801)

Nők

(TS 0802)

2014 293 259 268 228 26 32

2015 284 258 257 230 27 28

2016 294 267 270 235 24 32

2017 301 261 276 236 25 26

2018 301 259 276 231 26 29

2019 289 252 263 221 26 31

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés

Év

Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében

 

A nők és férfiak foglalkoztatottságának aránya egymáshoz közelítő értékeket mutat. A 

munkanélküliség megoszlása is hasonló képet mutat a nemek között. A munkavállalási korúak 

számához viszonyítva a nők 11,9 %-os mértékben munkanélküliek. 

 
 

Tapasztalataink szerint a nők között is kiemelten hátrányos helyzetben vannak 

• a 45 év feletti nők a változó képzettségi követelmények, 

• a pályakezdők a szakmai tapasztalat hiánya, 

• a gyesen lévő, illetve a kisgyermekes anyukák a munkából való kiesés miatt. 

 

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. 
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b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

 

Közmunkaprogramban részt vevők közel fele nő volt a 2017-es éven az elmúlt évekhez hasonlóan. 

A településen lévő foglalkoztatást segítő programokban a férfiak és nők aránya kiegyenlített, nincs 

kifejezetten a nők részére szervezett képzés. A foglalkoztatását segítő és képzési programok 

esetében figyelembe kell venni, hogy megnőtt a szakmunka iránti igény, amely elsősorban a férfi 

munkaerőt érinti. A nők fizikai erejüknél fogva kevésbé vonhatók be ezekre a területekre. 

Kifejezetten csak nőknek meghirdetett foglalkoztatást segítő képzési programok kis számban 

indulnak, de jellegüknél fogva jellemzően pl. a szövő, kertész, szociális ápoló, takarító képzések, 

melyeket a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya indít. 

 
 
 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 

A nők elhelyezkedési esélyeit csökkenti az alacsony iskolai végzettség, a származás, etnikai 

hovatartozás, vagy ha hátrányos helyzetű kistérségekben élnek. Különösen nehéz helyzetben 

vannak azok, akiknél ezek a tényezők együttesen jelentkeznek. Az alacsony iskolai végzettségűek 

elhelyezkedési lehetősége a település és agglomerációja kínálta munkahelyeken alacsony. Alkalmi 

jelleggel, nyári időszakban idénymunkán jelentős számú alacsony végzettségű nő helyezkedik el és 

ez jelent jövedelmet számukra.  

Helyben idénymunkára van lehetőség (pl: dohányszedés, mezőgazdasági munkák). Hosszabb távon 

a közeli városokban helyezkedhetnek el (pl: Nyíregyháza, Baktalórántháza).  

 

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

 

A nők foglalkoztatásához kapcsolódó hátrányos megkülönböztetésről, és az egyenlőbánásmód 

követelményeinek megsértéséről adattal nem rendelkezünk. 

 

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

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

munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.) 

 

A nők munkaerő-piaci elhelyezkedése szempontjából lényeges a gyermekek számára nyújtott 

napközbeni ellátásokhoz történő hozzáférés, mert esélyeit a szolgáltatási hiányosságok alapvetően 

rontják. A kisgyermekesek munkaerő-piaci esélyeinek tekintetében elsődleges a családi bölcsődei 
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férőhelyek száma. A településen biztosított az óvodai és iskolai ellátás is. A településen egy óvoda 

működik, az óvodai férőhelyek száma 50.  

 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

A családtervezés, anya- és gyermekgondozás a védőnő szakmai munkájában jelenik meg. Ennek 

során a szociálisan nehéz helyzetben élő várandós anyára és gyermekekre fokozott figyelmet fordít. 

A leendő szülők számára a gyermekgondozással kapcsolatos ismeretek átadását már várandós 

korban kezdi meg: beszélgetések, családlátogatások formájában. Segítséget nyújt a családi-, 

szociális juttatások megismerésében és a hozzá tartozó nyomtatványok kitöltésében.  

Családtervezéssel kapcsolatban a gyermekek felvilágosítására alapvetően az iskolában kerül sor. A 

2019-es adatok alapján 26 fő volt a védőnőre jutó gyereklétszám.  

 

Év
Védőnők száma

(TS 3201)

0-3 év közötti 

gyermekek száma

Átlagos gyermekszám 

védőnőnként

2014 1 11 11

2015 1 10 10

2016 1 15 15

2017 1 21 21

2018 1 24 24

2019 1 26 26

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés

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

 
 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 

Jellemzően az erőszak jó része a családban marad, hiszen a nőket, illetve a családokat érő erőszakos 

cselekedetek nagy része látens problémaként van jelen, nagyon ritka esetben kerül felszínre, kérnek 

segítséget, és teszik meg a rendőrségen a feljelentést. Általában ekkor már családon belüli a felek 

közötti viszony visszafordíthatatlanul megromlik. 

 

A gyermekvédelmi, szociális szolgáltatások, a védőnői hálózat, a rendőri tevékenység 

eredményeként, a jelzőrendszerek alapján egyre több esetre derül fény, egyre többen tudják, hogy 

problémáikkal hova fordulhatnak segítségért. Kiemelten fontos terület az esélyegyenlőség 

megteremtése szempontjából, hogy kiemelt hangsúlyt kapjanak azon jellegű tájékoztatások, 

amelyek azon szerveket mutatják be, ismertetik ahová a bántalmazott nők fordulhatnak. 
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Kiemelt feladat a nők ez irányú tájékoztatása, illetve a társadalmi érzékenyítés lehetséges formáira 

történő figyelemfelhívás. 

 

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

otthona)  

 

A településen krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások nincsenek. A krízishelyzetben 

igénybe vehető szolgáltatások a térségben a Kistérségi Szociális Központ fenntartásában 

biztosítottak, illetve a megyeszékhelyen Nyíregyházán.  

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

Önkormányzat példamutatással hívja fel a figyelmet a nők társadalmi szerepvállalásának 

erősítésére. Önkormányzati képviselők körében 1 női képviselő van a 4 fős képviselő testületből. A 

Hivatal köztisztviselőinek közel 95 %-a nő.  

Megállapítható, hogy településünkön nincs olyan szervezet, amely a nők érdekvédelmére alakult 

volna. 

 

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra 

irányuló kezdeményezések 

 

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

valamint a 45 év feletti nők különösen, többszörösen is hátrányos helyzetben vannak a 

munkaerőpiacon. Ennek oka egyebek között a magyar társadalom hagyományos családmodelljében 

keresendő: még ma is sokan vallják, hogy a nők helye a ház körül, a családban van, nem a 

munkaerőpiacon. Ezt a szemléletet tovább súlyosbítják a nőkkel kapcsolatos negatív sztereotípiák. 

 

A munkanélküliség aránya körükben magasabb, ez össztársadalmi probléma, amelyen komplex 

programokkal lehet enyhíteni. 

Szakmai tapasztalataink szerint a gyermek születését követően az otthon maradó szülő 

magányosnak érzi magát. Hirtelen az eddigi aktív életéből minden háttérbe szorul, a megszokottól 

eltér, és fellép a félelem a „más”- tól. Ezért az Önkormányzat a közművelődés, a sport, a szabadidő 

eltöltésének terén olyan családbarát környezetet kíván teremteni, amely közösségi teret nyújt 

számukra is. 
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  5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

magas az alacsony iskolai végzettséggel 

rendelkező nők száma 

képzések, felzárkózást segítő programok 

szervezése 

Gyes, gyed után nem tudnak visszamenni a 

munka világába. 

családbarát munkahelyek biztosítása 

képzések, átképzések biztosítása  

bölcsőde hiánya bölcsődei férőhelyek biztosítása, családi napközi 

létrehozása 

szűrővizsgálatokra sokan nem mennek el vizsgálatokra való eljutás megszervezés, 

biztosítása 

megfelelő tájékoztatás a szűrővizsgálatok 

fontosságáról, előadások  
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

Az életkor meghosszabbodásával a népesség egyre nagyobb arányát alkotó generáció mind 

erőteljesebb társadalmi hasznosságának előmozdítása fontos feladat, megkerülhetetlenül fontos cél. 

Fontos, hogy a ma még fiatalabb generáció tagjai számára és a most idős generáció számára 

egyaránt pozitív lehetőségeket jelentsen a közeli és távoli jövő. A növekvő élettartam, hatással van 

a különböző ellátó és szolgáltató rendszerekre, nem elegendő egy-egy részterület fejlesztését kitűzni 

célul, a megnövekedett életkorból adódó kihívásokra átfogó változtatásokkal, stratégiailag fel kell 

készülni. 

 

Magyarországon általában a nyugdíjazás időpontjától számítódik – társadalmi szinten – idősnek az 

ember. A nyugat-európai országokban, általánosságban 65–70 éves kortól tekintik idősnek az ott 

élőket. Az Idősügyi Nemzeti Stratégiában az Egészségügyi Világszervezet életkor szerinti 

felosztását használjuk. 

E felosztásban: 

- a 60–74 év közöttiek az idősödők, 

- a 75–89 évesek az idősek, 

- a 90 év fölötti személyek a nagyon idősek –őket hívjuk a magyar nyelvben egyszerűen 

„aggoknak”. 

 

Az utóbbi évek munkanélkülisége, közfoglalkoztatott viszony gyakorisága sok időskorú esetében 

kisnyugdíjat, minimális jövedelmet eredményezett. Ennek következményeként a megélhetés gondja 

jelen van életükben. Mindez maga után vonja az alacsony életszínvonalat, az élet minőségük 

romlását. Az időskorra jellemző a szellemi és fizikai aktivitás csökkenése, önellátó képességük 

beszűkölése, a betegségek megjelenése. Az egyedüllét miatt gyakori a depresszió és a demencia 

kialakulása, a súlyos, krónikus megbetegedések és az előrehaladott demencia.  

 

Az idősek szociális helyzetét azonban az is befolyásolja, hogy milyen típusú családban él. Az 

egyedül élő szociálisan, egészségügyileg rászorult idős emberek a város két (három telephely 

szerinti) szociális otthonában vehetnek igénybe szolgáltatást.  
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6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai 

trendek stb.) 

 

Évről-évre folyamatosan csökken az idősek (62 éven felüliek) aránya az összlakosság létszámához 

viszonyítva, az idősek között emelkedik a 70 év felettiek aránya. A 2016-os évben 198 fő idős élt a 

településen, akik közül a nők voltak többségben.  

Az idősek nyugdíjai alacsonyak, különösen a volt mezőgazdasági dolgozóké. A nyugdíjasok között 

igen magas az egyszemélyes háztartások száma, mely háztartások nagyobb részét özvegy nők 

alkotják. Az, hogy az idősek hogyan élik meg az évek múlását, az egyedüllétet, nagymértékben 

függ a társadalom nyújtotta életkörülményektől, az idősekkel szemben tanúsított társadalmi 

magatartásról. A család fiatalabb tagjai gyakran kevés időt szánnak a velük való törődésre, gyakran 

távol élnek idősebb családtagjaiktól, illetve a megélhetési gondok miatt több mint 8 órát dolgoznak.  

 

A fentiek miatt megnőtt a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások iránti igény, idősek 

nappali ellátása, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek klubja.  Az ellátást igénybe vevők 

számára szociális, egészségi és mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító közösségi 

szolgáltatást szervez. Egészségi állapotuk, illetve idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra 

szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek napközbeni ellátását az idősek klubja 

biztosítja.  

A településen nyugdíjas klub is működik. Az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít az idősekre, 

évente hagyományosan megrendezi az idősek napját, támogatja a nyugdíjas klubot.  Az élet számos 

területén éri hátrányos megkülönböztetés az időskorúakat hazánkban.  

Az idős ember egyedül marad, elmagányosodik, a szellemi és fizikai aktivitása csökken, önellátási 

képessége romlik. 

 

Az idősek nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülnek, a kötelező társadalombiztosítási 

nyugdíjrendszer saját jogú; és hozzátartozói nyugellátásokat biztosít számukra. A 

társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó hozzátartozói nyugellátás az özvegyi nyugdíj; 

az árvaellátás; a szülői nyugdíj; a baleseti hozzátartozói nyugellátások valamint az özvegyi járadék. 

A megváltozott munkaképességű nyugdíjasok rokkantsági ellátásban és rehabilitációs ellátásban 

részesülhetnek.  
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Év

Nyugdíjban, ellátásban, 

járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő férfiak 

száma (TS 5201)

Nyugdíjban, ellátásban, 

járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő nők 

száma (TS 5301)

Összes nyugdíjas

2014 86 131 217

2015 79 128 207

2016 75 123 198

2017 70 122 192

2018 70 122 192

2019 n.a. n.a. -

Forrás: TeIR, KSH Tstar

6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma

 

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

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.  

 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

 

Az idősek foglalkoztatására hatással vannak az aktív korúakra vonatkozó munkaerő-piaci 

lehetőségek is, hiszen, ha egy gazdaságban nagy munkaerőigény van, akkor az időseknek is jobb 

esélyei vannak arra, hogy a nyugdíjuk mellett dolgozzanak.  

Regisztrált 

munkanélküliek 

száma

Tartós 

munkanélküliek 

száma

Fő Fő % Fő Fő %

2014 57 11 19% 25 11 44%

2015 55 16 29% 28 16 57%

2016 57 18 32% 35 18 51%

2017 50 22 44% 33 22 67%

2018 54 21 38% 35 21 60%

2019 57 25 43% 28 25 89%

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR

6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén

Év

55 év feletti regisztrált 

munkanélküliek száma

(TS 1010 és TS 1011)

55 év feletti tartós 

munkanélküliek száma 
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Az idősek, illetve az idősödő emberek alacsony havi jövedelmükre, nyugdíjukra tekintettel szívesen 

végeznének jövedelemkiegészítő tevékenységet, erre azonban akkor kaphatnak esélyt, ha olyan 

szaktudással és sok éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek, amely az adott munka elvégzéséhez 

elengedhetetlen. 

Az idős korosztály (jellemzően az 55 év felettiek) foglalkoztatási mutatói a településen nagyon 

alacsonyak. Annak a személynek, aki ebben a korban munkanélkülivé vált, az elhelyezkedési esélye 

a nullával egyenlő, sokkal kiszolgáltatottabb a munkaerő-piacon.  

 

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

lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)  

 

Nem voltak ilyen irányú kezdeményezések. Az idősek, nyugdíjasok foglalkoztatására a 

közintézményeinkben korlátozott lehetőség van, foglalkoztatásukat támogató egyéb programok a 

településen nincsenek. Szükség van azoknak a pályázati programoknak a feltérképezésére, és 

beindítására, amelyek az idős korosztály élethosszig tartó tanulásáért tesznek. 

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

A közfoglalkoztatásba minden korosztály bevonásra kerül. Hátrányos megkülönböztetésről a 

foglalkoztatás területén nics adatunk. 

 

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

gyakorlásához való hozzáférés 

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

65 év feletti lakosság száma

(TS 0328)

Fő Fő %

2014 135 23 17,04%

2015 141 20 14,18%

2016 134 20 14,93%

2017 136 19 13,97%

2018 135 18 13,33%

2019 135 19 14,07%

Forrás: TeIR, KSH Tstar

6.3.1. számú táblázat - 65 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak 

száma

Nappali ellátásban részesülő időskorúak száma (TS 5101)
Év
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Év
Időskorúak járadékában részesítettek (évi) átlagos 

száma (fő) (TS 5701)

2014 n.a.

2015 n.a.

2016 n.a.

2017 n.a.

2018 n.a.

2019 n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesítettek átlagos 

száma

 

 

A helyi közszolgáltatások terén az idősekkel való foglalkozás magas színvonalú. Az egészségügyi, 

szociális szolgáltatások egy része a település minden állampolgára részére biztosított, egy része kor 

alapján az időskorúak részére szerveződik. Az önkormányzat eleget tesz minden kötelező 

feladatának és emellett önként vállalt intézkedéseket is biztosít.  

 

Az idősellátás és a szociális gondoskodás területén az utóbbi években egyre jelentősebb szerep 

jutott az egyházi szervezeteknek, akik szociális intézményt hoztak létre és működtetnek. 

Önkormányzati intézmény: a Nyírségi Napfény Összevont Intézmény. 

 

Egészségügyi szakellátás helyben (kórház, sürgősségi ellátás, és fogyatékos személyek 

rehabilitációja) nem biztosított, az ellátásokat a 25 km-re lévő megyeközpontban, Nyíregyházán a 

Jósa András Oktatókórházában lehet igénybe venni,de az Önkormányzat ingyenesen elszállítja az 

arra rászorulókat a szakrendelőkbe. 

Helyben, mammográfiás vizsgálatra, méhnyak-szűrésre, tüdőszűrésre, cardiovasculáris vizsgálata, 

ingyenesen látásvizsgálatra lehetőség van. 

 

A korcsoport igényeihez mért szolgáltatások keretében biztosított az idős, rászorult emberek 

folyamatos egészségügyi kontrollja, a szűrő-, és egyéb, orvosi ellátások igénybe vétele szervezett 

formában.  

Idősek számára is elérhető a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások  

 

Szociális étkeztetés:  

Azoknak a szociálisan rászorult személyeknek a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről történő 

gondoskodás, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan, vagy 

átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, ideértve azokat is, akik koruk, vagy egészségi állapotuk, 
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fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt nem 

képesek az étkezésről más módon gondoskodni. 

 

Házi segítségnyújtás  

A házi segítségnyújtás során az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását szükségleteinek 

megfelelően lakásán, lakókörnyezetében biztosítjuk.  

Az intézmény által biztosított ellátás célja, hogy a kora-, mentális-, egészségügyi – vagy fogyatékos 

állapota életvezetési nehézségek vagy egyéb szociális ok miatt problémás helyzetben lévő személyt 

nem intézményi keretek között, hanem saját otthonában vagy lakókörnyezetében hagyva, segíteni 

önálló, vagy önrendelkező életvitele megtartásában.  

A saját lakókörnyezetükben élő egyének, családok a szociális munka eszköztárával történő segítése, 

annak érdekében, hogy önálló, önrendelkező életvitelt folytassanak, érdekeiket képviselni és 

érvényesíteni tudják, valamint társadalmi beilleszkedésük megvalósuljon, melynek következtében:  

- csökken az elszigetelődés, kirekesztődés  

- Harmonikus öregkor megteremtése.  

- Kényszerű környezetváltozás elkerülése, illetve minél később kerüljön rá sor.  

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális 

helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy 

fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett 

felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújt ellátást.  

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítják az ellátott személy segélyhívása esetén 

az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését, a segélyhívás okául 

szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét, szükség 

esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.  

 

Nappali ellátás:  

Az idősek klubjában a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes 

időskorúak napközbeni gondozását biztosítják. Az időskorúak mellett a 18. életévét betöltött 

személyeket, akik egészségi állapotuk miatt támogatásra szorulnak, szintén a klub tagja lehet. Az 

ellátottak körében állapotuknak megfelelő életritmust, biztosító szolgáltatásra kerül sor.  

A szolgáltatás nyitott formában, családias légkör biztosításával az ellátotti kör és a lakosság 

számára egyaránt elérhető.  
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Hiányzó családi gondoskodás pótlása, főként az idős szociális helyzetének javítása, kulturált 

körülmények közé juttatása, egyedüllétének megszüntetése, a tétlenséggel járó káros öregség 

hatások megelőzése, valamint egészségi és higiénés viszonyainak javítása az elsődleges feladata a 

szolgáltatásnak. 

 

Jellemző a szolgáltatásokra, hogy egymásra épülnek, az egyes ellátások személyre szabottak és 

egyéni szükséglet felmérésen alapulnak. A személyre szabott szolgáltatások biztosítását a helyi 

ellátórendszeren belüli koordináció, együttműködés biztosítja.  

Alapvető célunk az aktív életvitel biztosítása, hiszen az aktivitással kivédhető a feleslegessé válás 

érzése.  

 
 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

A kulturális programokhoz való hozzáférés feltételei Nyírkércsen megfelelőek az idős korosztály 

igényeinek. A kulturális programok, események, intézmények biztosítják az idősebb korosztály 

szabadidő eltöltéséhez való jogának érvényesülését, továbbá segítik a szolgáltatások 

megközelítésének közlekedési lehetőségét, akadálymentességét, a kedvezményes igénybevétel 

lehetőségeit. A településen iskolai könyvtár működik, amelyet gyakran látogatnak az itt élők.  

 

c) idősek informatikai jártassága 

 

A településen IKSZT működik, ahol igény szerint lehetőséget van a számítógép használatára, 

internetezésre. 

A IKSZT különböző szolgáltatásokat biztosít a falu lakossága részére. A szolgáltatások közül a 

számítógép (7 db) használat áll az első helyen, mely betudható annak, hogy a fiatalok előszeretettel 

használják játékra, ugyanakkor internetezésre is. 

Közép- és felsőfokú iskolák tanulói a nyelvtanulásra, szövegszerkesztésre, szakdolgozatok 

elkészítésére használják. További irodatechnikai szolgáltatásokat is biztosít a Teleház (fénymásolás, 

nyomtatás, fűzés, laminálás). Jellemző a mai idős korosztályra, hogy a számítógép használat és az 

internethasználat szempontjából a 60 év feletti korosztály jelentősen elmaradt a többi korcsoporttól. 

 

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

A nyilvános/települési 

könyvtárak száma

(TS 3801)

A nyilvános/települési 

könyvtárak egységeinek 

száma (leltári állomány)

(TS 3901)

Muzeális 

intézmények 

száma

(TS 4001)

Közművelődési 

intézmények 

száma

(TS 4101)

2014 1 4 710 0 1

2015 1 790 0 1

2016 n.a. n.a. 0 1

2017 1 1 301 0 1

2018 1 1 474 0 1

2019 1 n.a. 0 1

Forrás: TEIR

6.4.1. számú - Művelődési közintézmények adatai

 

Idősek napja, melyet a hagyományokhoz híven igyekszik a település minden évben megrendezni. 

Illetve klubfoglalkozások, ahol az idősek összejönnek, énekelnek. 

Az önkormányzat az idősek napját a 98-es évek végétől rendezi meg. 1997-98-tól rendszeres. A 

célcsoport a 62. életévet betöltött idősek. A rendezvény programjai: iskolás gyerekek műsora 

(irodalmi előadás), szórakoztató műsor (népszerű operett számok előadása, versek, szavalatok).  

Az idősek a gyermekek mellett a bűnelkövetések szempontjából fokozott veszélynek kitett csoport, 

ezért nagyon fontos az otthonuk védelme, azaz a lakásbetörések megelőzése, a 60 év felettiek 

áldozattá válásának elkerülése. A személyes biztonságuk és a saját tulajdonuk védelme érdekében 

segítségnyújtásra van szükségük. Tapasztalataink szerint kevés ismerettel rendelkeznek a 

potenciális veszélyeket illetően. Ezzel kapcsolatosan ismeretterjesztő programokra, és 

rendezvényekre van szükség. 

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

kevés a közösségi tér Nyugdíjasklubok, énekkar létrehozása 

foglalkoztatottság hiánya az 55 év feletti 

korcsoportnál 
atipikus foglalkozatás, közfoglalkoztatás, 

szűrővizsgálatokra sokan nem mennek el 
vizsgálatokra való eljutás megszervezés, 

biztosítása 

Szellemi aktivitás csökkenése, szellemi leépülés Közösségi életbe való bevonás, 

kulturális intézményekbe való eljutás nehéz 
kulturális intézményekbe, múzeumokba, 

színházakba való eljutás segítése 

Számítástechnikai ismeretek hiánya Számítógépes tanfolyamok szervezése 
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 

A fogyatékos emberek a magyar társadalom leghátrányosabb helyzetű csoportjai közé tartoznak. 

Nagy részük életét nemcsak az egészségi állapotuk, hanem a társadalmi körülmények is nehezítik, s 

szinte lehetetlenné teszik a társadalmi normaként elfogadott életvitelt.  

 

A fogyatékosság meghatározása az 1998. évi XXVI. törvény alapján „a fogyatékos ember az aki: 

érzékszervi - így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi képességeit jelentős 

mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában számottevően 

korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során.” 

 

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

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

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

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

emelkedett az egyéb, pontosan meg nem határozott fogyatékosságban szenvedők aránya. 

 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 

A fogyatékkal élőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre értékelhető statisztikai adatok, 

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

foglalkoztatási helyzetéről. 

 

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

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

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

közfoglalkoztatás)  

Év

Megváltozott munkaképességű személyek 

szociális ellátásaiban részesülők száma - 

Férfiak (TS 6201)

Megváltozott munkaképességű személyek 

szociális ellátásaiban részesülők száma - Nők 

(TS 6301)

Összesen

2014 23 38 61

2015 21 34 55

2016 21 30 51

2017 18 28 46

2018 14 27 41

2019 n.a. n.a. -

Forrás: TeIR, KSH Tstar

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma nemenként

 

Tapasztalataink szerint elhelyezkedésük során számos akadállyal kell megküzdeni.  A munkáltató 

előítélete mellett a közlekedési eszközök használata is nehezíti helyzetüket. A helyi önkormányzat 

nem foglalkoztat fogyatékkal élő személyt. 

 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

A fogyatékkal élők foglalkoztatásához kapcsolódó hátrányos megkülönböztetésről, és az 

egyenlőbánásmód követelményeinek megsértéséről adattal nem rendelkezünk. 

 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

Év

Nappali ellátásban részesülő 

fogyatékos személyek száma 

(TS 5001)

Egyházi fenntartású 

intézményben

Civil fenntartású 

intézményben 

2014 0 0 0

2015 0 0 0

2016 0 0 0

2017 0 0 0

2018 0 0 0

2019 0 0 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar; a központi adatokat célszerű bontani a helyi adatszolgáltatók segítségével

7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma

 

A településen a fogyatékkal élők önálló életvitelét támogató helyi intézmény, programok, 

szolgáltatások nem működnek.  

 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

A szociális ellátásokat igénybevevők között nagy valószínűséggel jelen vannak fogyatékos 

személyek is, nyilvántartott adattal azonban csak az alanyi jogon közgyógyellátásban részesülők 

(2016. évben 36 fő), az időskorúak járadékában (2016. évben 0 fő) részesülőkre vonatkozóan 
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rendelkezünk. A fogyatékkal élő személyek számára külön pénzbeli és természetbeni ellátást és 

kedvezményt az önkormányzat nem nyújt és erre az ellátásra vonatkozó rendeletünk sincs.  

A fogyatékkal élő felnőttek legnagyobb részének sokszor egyetlen megélhetési forrása az általában 

alacsony összegű rokkantsági nyugdíj, rokkantsági járadék, rehabilitációs ellátás, illetve plusz 

juttatásként a feltételek fennállása esetén a fogyatékossági támogatás. A gyermekeket tartós 

betegségük okán magasabb összegű családi pótlék illeti meg. 

 

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

gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége   

 

Ma már kötelezően, jogszabályban előírt az akadálymentesítettség, amelynek betartatása az 

építésügyi hatóság feladata. Alapelv, hogy a településfejlesztési tervekben és más 

településfejlesztési dokumentációkban általános elvárásként jelenik meg az egyenlő esélyű 

hozzáférés szempontrendszere. 

 

A polgármesteri hivatal csak részben akadálymentesített, a közintézmények (óvoda, általános 

iskola, gyermekjóléti szolgálat, védőnői szolgálat, egészségház) csak részben, vagy egyáltalán nem 

akadálymentesített.  

A jövőben a középületekbe való akadálymentes bejutás biztosítása mellett fontos az épületen belüli 

közlekedés feltételeinek megteremtése minden közintézményben.  

Tovább kell lépni a kommunikációs akadálymentesítés megvalósítsa terén, valamennyi 

fogyatékossággal rendelkező személy számára biztosítva a tájékozódás lehetőségét  

▪ A gyengénlátók, színtévesztők számára érzékelhető nagyságban, formában, színben kell 

elkészíteni a tájékoztatást szolgáló látványelemeket.  

▪ A vakok számára hanggal, tapintható, letapogatható, megfogható elemekkel kell kiépíteni az 

információs elemeket.  

▪ A hallássérültek számára a hangos információkat szöveggel, képekkel, fénnyel kell 

kiegészíteni. Az egészségügyi ellátásban résztvevőknek figyelemmel kell lenni a 

fogyatékkal élők érzékenységére, törekedni kell a rehabilitáció, a társadalmi beilleszkedés 

elősegítésére, és arra, hogy ne erősítsék a betegségtudatot abból kiindulva, hogy a 

fogyatékosság nem betegség, hanem állapot.  

 

Intézmény neve Akadálymentesítés állapota 
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Községháza Teljes akadálymentesített 

Teleház Részben akadálymentesítve 

Általános Iskola Nincs akadálymentesítve 

Óvoda  Nincs akadálymentesítve 

Gyermekjóléti szolgálat Részben akadálymentesítve 

Orvosi rendelő Teljesen akadálymentesítve 

 

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

információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek 

akadálymentesítettsége 

 

A helyi sport és kulturális programok mindenki számára elérhetőek hozzáférhetőek. Az 

önkormányzat által ingyenesen főként időseknek rendezett programokon szívesen vesznek részt a 

fogyatékkal élők is. Az önkormányzat által nyújtott ellátások igényléséhez szükséges 

nyomtatványok elérhetők a település honlapján, de azok elektronikus úton történő benyújtására 

jelenleg nincs mód. 

 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

 

A középületek és a helyi vállalkozók tulajdonában lévő munkahelyek részben  

akadálymentesítettek. 

 

c) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége  

 

A közúti közlekedést kátyúk egyenetlen járdák jellemzik. A járdák, a park akadálymentesítése nem 

biztosított. 

Az Önkormányzat tulajdonában lévő járdák, zöldterületek, játszótér felújítása során gondoskodunk 

a hozzáférés akadálymentességének biztosításáról. 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. 

 

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

megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)  
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Esélyegyenlőségi célcsoportok közül a fogyatékossággal élők támogató szolgáltatást, 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtást tudnak igénybe venni a szociális alapellátások közül. 

 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 

A közszolgáltatások, a közösségi közlekedés fejlesztését, korszerűsítését segítő pályázati 

lehetőségek feltételként szablyák az akadálymentesítést. 

 

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

Középületek akadálymentesítése és a 
közszolgáltatásokhoz kapcsolódó egyes webhelyek 

akadálymentesítése nem minden esetben 
megoldott. 

- fizikai akadálymentesítés 
- önkormányzat és az önkormányzat által fenntartott 

intézmények alkalmazottainak releváns képzése 

Nehéz társadalomba való beilleszkedés programok szervezésével a beilleszkedés segítése 

nehéz a munkába való elhelyezkedés foglalkoztatásba való bevonás támogatása 

A településen nincs olyan cég, társaság, amely a 
megváltozott munkaképességű emberek (az 

érzékszervi- látás-, hallásszervi, - mozgásszervi 
fogyatékossággal élő emberek) foglalkoztatását (is) 

felvállalná. 

- adatgyűjtés, igényfelmérés 
- tájékoztatás, kommunikációs kampány a 

vállalkozások törvényi kötelezettségeiről és az 
igénybe vehető kedvezményekről. 

- megváltozott munkaképességű emberek 
foglalkoztatásának támogatása 
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők 

társadalmi felelősségvállalása 

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

szervezetek, önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma 

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

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

vesz részt a civil szervezetek programjain.  

Jelentős civil szervezetek: 

Polgárőr Szervezet, Sport Egyesület 

A civil szervezetek függetlenségét elismerjük és tiszteletben tartjuk. Partneri viszonyt alakítottunk 

ki velük. Az együttműködésnek köszönhetően az önkormányzati rendezvényeken aktívan vesznek 

részt a szervezetek.  

 

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

bemutatása 

Az önkormányzat az egyházakkal jó kapcsolatot ápol. Az önkormányzat anyagilag támogatja a 

polgárőrséget és a sport egyesületet. Nyírkércs Községben roma nemzetiségi önkormányzat nem 

működik. 

 

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

Nyírkércs tagja a Közép-Nyírségi Önkormányzati Többcélú Kistérségi Társulásnak. A társulás 

2004-ben alakult. A Társulás célja a kistérség általános felzárkóztatása a megyei illetve országos 

fejlettségi szintre, gazdasági, infrastrukturális, valamint társadalmi és kulturális fejlesztések átfogó 

koordinálása és szervezése.  

A kistérségen belül jó a kapcsolat a települések között. Gyakoriak a közös rendezvények (pl: 

Kistérségi Nap, kirándulás, stb.).  

 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

Nincs nemzetiségi önkormányzat. 
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e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

A polgárőrség tevékenysége a lakosság védelmében jelenik meg. Sok polgárőr a munkája miatt 

csak hétvégén tud szolgálatot ellátni, a hétközi szolgálatok ezért ritkábbak.  

A Sport Egyesület az egészséges életmódra ösztönzi a gyerekeket, fiatalokat és szórakozási 

lehetőséget biztosít számukra. 

 

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

A for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában leginkább 

pályázatokban való részvételkor jellemző. 

 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

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

gyermekjóléti, köznevelési, szakemberek.  Módszere a kapcsolattartás az egyes esélyegyenlőségi 

csoportokkal kapcsolatos problémák feltárására, majd program tervezet véleményezésére 

koncentrálódott.   

 

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi 

önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil 

szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program 

elkészítésének folyamatába 

 

Az esélyegyenlőségi program előkészítésének folyamatában nagy hangsúly helyeződött a minél 

szélesebb körű adatgyűjtés megszervezésére. A dokumentum készítéséhez szükséges adatok, 

információk gyűjtése a dokumentum készítője a Polgármesteri Hivatal dolgozóival szoros 

együttműködésében valósult meg. 

 

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

visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása. 

Nagyon fontos feladat annak segítése, hogy egyre több ember számára nyíljon meg a lehetőség arra, 

hogy csak a saját egyéni érdekeit és boldogulását szem előtt tartó fogyasztóból a döntéseiért, a 

környezetéért, és a közösségért felelősséget vállaló tudatos állampolgárrá váljon.  

Nyírkércs Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervének megvalósulásáért az egész helyi társadalom 

felelősségét, kontroll szerepének tudatosítását kiemelten szükséges kezelni. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

 

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

és társadalmi integráció esélye a hátrányaikat kompenzáló esélyegyenlőségi intézkedésekkel valósul 

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

felvetett problémákra nyújtanak megoldást. 

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 

1. magas az alacsony iskolázottság az 
aktív korúak körében (8 Ált. vagy 
kevesebb) 
2. több család esetében a lakhatási 
körülményeik nem megfelelők 
3. alacsony foglalkoztatottsági aránya 
4. a mélyszegénységben élők esetében 
gyakori a rossz egészségi állapot 
5. magas a munkanélküliség aránya az 
aktív korúak körében 
6. helyhez kötöttség, mobilitás hiánya 

1. felzárkóztatás, felnőttoktatás, ösztöndíj 
program 
2. lakhatási támogatás, szociális lakások 
építése 
3. foglalkoztatás bővítése: 
közmunkaprogram 
4. ingyenes szűrések, felvilágosító, 
megelőző programok 
5. munka világába való integrálás, tartós 
munkaszerzés segítése 
6. mobilitás erősítése 

Gyermekek 

1. gyakoriak a hátrányos helyzetű 
gyermekek iskolai kudarcaik 

2. hátrányos, ill. halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek száma 
magas 

3. tehetséges gyermekek elkallódása 
4. gyermeke napközbeni felügyelete 

nem megoldott a szabadidőben 
5. veszélyeztetett és védelembe vett 

kiskorúak száma magas 
6. fiatalkorú bűnözés 

1. felzárkóztatást segítő szolgáltatások 
fejlesztése 

2. pedagógusok képzésébe és 
továbbképzésébe be kell iktatni olyan 
modulokat, pl. személyiségfejlesztés, 
nevelés, amelyek a szülők bevonását 
segítik 

3. ösztöndíj program, Arany János 
tehetséggondozó programba való jutás 

4. egész napos Óvoda és Iskolai ellátás, 
szabadidős programok szervezése 

5. Biztos kezdet programok létrehozása 

6. bűnmegelőzési programok 

Idősek 

 kevés a közösségi tér 

 foglalkoztatottság hiánya az 55 év 
feletti korcsoportnál 

 szűrővizsgálatokra sokan nem 

1. nyugdíjasklubok, énekkar létrehozása 

2. atipikus foglalkozatás, közfoglalkoztatás 

3. vizsgálatokra való eljutás megszervezés, 
biztosítása 



 

83 
 

mennek el 

 szellemi aktivitás csökkenése, 
szellemi leépülés 

 kulturális intézményekbe való 
eljutás nehéz 

 számítástechnikai ismeretek hiánya 

4. közösségi életbe való bevonás, 

5. kulturális intézményekbe, múzeumokba, 
színházakba való eljutás segítése 

6. számítógépes tanfolyamok szervezése 

Nők 

1. magas az alacsony iskolai 
végzettséggel rendelkező nők száma 

2. Gyes, gyed után nem tudnak 
visszamenni a munka világába 

3. bölcsőde hiánya 
4. szűrővizsgálatokra sokan nem 

mennek el 

1. képzések, felzárkózást segítő programok 
szervezése 

2. családbarát munkahelyek biztosítása 
3. bölcsődei férőhelyek biztosítása, családi 

napközi létrehozása 
4. vizsgálatokra való eljutás megszervezés, 

biztosítása, megfelelő tájékoztatás a 
szűrővizsgálatok fontosságáról, 
előadások 

Fogyatékkal 
élők 

1. középületek akadálymentesítése és a 
közszolgáltatásokhoz kapcsolódó 
egyes webhelyek akadálymentesítése 
nem minden esetben megoldott 

2. nehéz társadalomba való 
beilleszkedés 

3. nehéz a munkába való elhelyezkedés 
4. A településen nincs olyan cég, 

társaság, amely a megváltozott 
munkaképességű emberek (az 
érzékszervi- látás-, hallásszervi, - 
mozgásszervi fogyatékossággal élő 
emberek) foglalkoztatását (is) 
felvállalná 

1. - fizikai akadálymentesítés 
- önkormányzat és az önkormányzat által 
fenntartott intézmények alkalmazottainak 
releváns képzése 

 2. programok szervezésével a beilleszkedés 
segítése 

 3. foglalkoztatásba való bevonás támogatása 
 4. - adatgyűjtés, igényfelmérés 

- tájékoztatás, kommunikációs kampány a 
vállalkozások törvényi kötelezettségeiről 
és az igénybe vehető kedvezményekről. 
- megváltozott munkaképességű emberek 
foglalkoztatásának támogatása 
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A beavatkozások megvalósítói 
  
 
 
 

Célcsoport 

Következtetésben megjelölt 

beavatkozási terület, mint 

intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont 

aktorok és partnerek 

– kiemelve a felelőst 

 

Romák és/vagy 

mélyszegénység

ségben élők 

Közfoglalkoztatás továbbfolytatása. Önkormányzat, Jegyző, , 

Képzések, átképzések szervezése a 

munkanélküliek körében 
Önkormányzat, Nyírségi Napfény Összevont 

Intézmény, Jegyző,  

Mentálhigiénés és személyiségfejlesztő 

programok, tanácsadások szervezése Önkormányzat, Nyírségi Napfény Összevont 

Intézmény, Jegyző,  

Egészségügyi szűrések népszerűsítése, 

Prevenciós programok szervezése. 
 

Önkormányzat, Nyírségi Napfény Összevont 

Intézmény, Jegyző, Háziorvs, Védőnő 

Gyermekek 

 

 

Kiscsoportos komplex foglalkozások a szülők 

és gyermekek bevonásával az óvodában 

Nyírségi Napfény Összevont Intézmény, 

Általános Iskola, Óvoda, Védőnő 

 

Egészségfejlesztő, felvilágosító 

programok, egyéni tanácsadás, a lelki 

egészség fejlesztését szolgáló tájékoztatás, 

információ-nyújtás az oktatási-nevelési 

intézmények, védőnők, egyházak, civil 

szervezetek bevonásával 

Nyírségi Napfény Összevont Intézmény, 

Általános Iskola, Óvoda, Védőnő 

 

Civil szervezetek, egyesületek támogatása, 

Szervezetek eszköz, személyi és működési 

feltételeinek javítására források keresése 

 

 

Önkormányzat, Nyírségi Napfény 
Összevont Intézmény , Óvoda, Iskola, 
Polgármester 

Akadálymentes és biztonságos játszótér 

építése 
Önkormányzat, Polgármester, Jegyző 

 

Idősek 
 

Informatikai képzés szervezése, 

informatikai eszközpark bővítése 

Nyírségi Napfény Összevont Intézmény, 
Önkormányzat 

Az aktvitást és önálló életvitelt támogató 

programok, szolgáltatások szervezése. 

Családsegítő     és     Gyermekjóléti     
Szolgálat, Nyírségi Napfény Összevont 
Intézmény, Önkormányzat,  

Idősek személyes környezetének, 

otthonának védelmét szolgáló 

intézkedések bővítése. 

Nyírségi Napfény Összevont Intézmény, 
Önkormányzat, 

Nők 
- Kulturális lehetőségek biztosítása idősek 

számára,  

 

Nyírségi Napfény Összevont Intézmény, 
Önkormányzat, 
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- Bővíteni kell a gyermekvállalás miatt a 

munkaerőpiactól hosszabb időre távol 

maradó aktív korú családtagok által 

kedvezményesen igénybe vehető, korszerű 

ismeretek megszerzését célzó speciális 

képzési programok körét.   

Önkormányzat, Polgármester,  

Tájékoztatás, figyelem felhívó 
programok szervezése. Önsegítő 
csoportfoglalkozások szervezése.  

Önkormányzat,  Nyírségi Napfény Összevont 
Intézmény, 

- Gyermekek napközbeni ellátását 

biztosító intézmények működtetése. 

 

Önkormányzat, Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat, Nyírségi Napfény Összevont 

Intézmény, 

Fogyatékkal 

élők 

Közszolgáltatást nyújtó intézmények 

akadálymentesítése 

Önkormányzat, Kivitelezők, Nyírségi Napfény 

Összevont Intézmény, 

Falugondnoki szolgáltatás létrehozása a 

megfelelő ellátórendszerbe történő 

eljutásuk biztosítása érdekében 

Önkormányzat, Nyírségi Napfény Összevont 

Intézmény, 

Segíteni, hogy a fogyatékkal élők is minél 

nagyobb számban részt vegyenek az 

egészségügyi szűrővizsgálatokon  

 

Önkormányzat, Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat, 

 

 

 

Jövőképünk  

Nyírkércs Község Önkormányzat legfontosabb célja a településen élő állampolgárok jólétének 

biztosítása, életminőségének folyamatos javítása, olyan támogatói környezet működtetésével, amely  

• erősíti a közösséghez és a lakóhelyhez kötődést, a lokálpatriotizmus, a társadalmi 

szolidaritást, 

• kiemelt figyelmet, ha kell pozitív diszkriminációt alkalmaz a veszélyeztetett célcsoportok 

számára, 

• tudatos és partnerségen alapuló intézkedései hatására a hátrányos helyzetű csoportok 

felzárkózási esélyei, életminőségük és életük önálló irányításának lehetősége javul. 
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1. 2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) „A 2020-as felülvizsgálat során módosult tábla.” 
 
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  

0. Település szintű probléma  

1 
Közösségi tér 

felújítása 

A településen 

lévő Jármi Kúria 

épülete amely 

közösségi 

térként 

funkcionálnál 

elavult, 

korszerűtlen.  

Az épület külső, belső 

korszerűsítése, 

modernizálása.  

  

Az épület külső, 

belső korszerűsítése, 

modernizálása.  

polgármester 2023.12.31. 
1 db épület 

felújítása 

humán:kivitelező 

pénzügyi:pályázati 

forrás 

technikai:kivitelező 

által biztosítva 

5 év 

fenntartási 

idő, 

folyamatos 

karbantartás 

2 
Szolgálati lakás 

felújítása 

A településen 

lévő szolgálati 

lakás nem 

megfelelő 

állapotú 

A településen oktató-

nevelő munkát folytató 

pedagógus 

lakhatásának 

biztosítása 

  
1 db szociális 

bérlakás felújítása 
polgármester 2023.12.31.  

1 db szociális 

bérlakás 

felújítása 

humán:kivitelező, 

önkormányzat 

pénzügyi:pályázati 

forrás Magyar Falu 

Pályázati program 

technikai: kivitelező 

által biztosított  

5 év 

fenntartási 

idő, 

folyamatos 

karbantartás, 

állagmegóvás 

3 

A településen a 

temetőben 

úrnasírhely 

kialakítása 

A településen 

nincs lehetőség 

urnás 

temetkezésre.  

A településen a 

lakosság részéről igény 

mutatkozott az urnás 

sírhelyre.  

  
urnasírhely 

kialakítása 
polgármester 2023.12.31.  

kialakított 

urnasírhely 

humán:kivitelező, 

önkormányzat 

pénzügyi:pályázati 

forrás Magyar Falu 

Pályázati program 

technikai: kivitelező 

által biztosított 

5 év 

fenntartási 

idő, 

folyamatos 

karbantartás, 

állagmegóvás 

4 
Útfelújítás a 

településen  

A település utai 

régen készültek, 

minőségük 

rossz, kátyús.  

A meglévő rossz 

minőségű utak 

újraaszfaltozása, 

munkahelyteremtés 

elősegítése, balesetek 

megelőzése.  

  

A településen lévő 

rossz minőségű 

utainak felmérése és 

azok meleg aszfalttal 

történő javítása 

polgármester 2023.12.31.  

megépített, 

meleg aszfalttal 

ellátott 

útszakasz 

humán: kivitelező 

pénzügyi: pályázati 

forrás MFP program 

technikai: kivitelező 

által biztosított 

5 év 

fenntartási 

idő, 

folyamatos 

karbantartás 

5 
Közösségi tér 

kialakítása 

A településen 

nincs alkalmas 

tér a közösségi 

rendezvények 

Közösségi 

rendezvények 

megtartásához 

alkalmas tér 

  

Közösségi 

rendezvények 

megtartásához 

alkalmas tér 

polgármester 2023.12.31.  

1 db közösségi 

rendezvények 

megtartására 

alkalmas tér 

humán: kivitelező 

pénzügyi: pályázati 

forrás technikai: 

kivitelező által 

5 év 

fenntartási 

idő, 

folyamatos 
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   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  

megtartására.  kialakítása.Közösség 

erősítése. 

kialakítása.  kialakítása biztosított karbantartás 

6 
Kamerarendszer 

korszerűsítése 

A településen 

meglévő 

kamerarendszer 

régi, elavult.  

A településen egy új 

kamerarendszer 

kiépítése a 

közbiztonság 

biztosítása érdekében.  

  

A településen a 

kamerarendszer 

felújítása, 

korszerűsítése, új 

kamerarendszer 

vásárlása, kiépítése.  

polgármester 2023.12.31.  
beszerzett 

eszközök 

humán: kivitelező 

pénzügyi: pályázati 

forrás technikai: 

kivitelező által 

biztosított 

5 év 

fenntartási 

idő, 

rendszeres 

karbantartás 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége  

1 
Egészségi állapot 

javítása 

A mélyszegénységben 

élők esetében gyakori 

a rossz egészségi 

állapot 

Egészséges életszemlélet 

javítása, célcsoport magasabb 

életkorának elérése, 

egészségügyi felvilágosítás 

Mindenki számára elérhető 

programok, ingyenes és 

rendszeres tájékoztatások 

szervezése  

nem releváns 

Következtetések, javaslatok, 

lehetőségek számbavétele. 

Tájékoztatás, kapcsolattartás. 

Az életminőség javítása, az 

elhalálozás számának 

csökkentése. Ingyenes 

szűrések, felvilágosító, 

megelőző programok 

szervezése  

polgármester, 

háziorvos, 

gyerekorvos, védőnő 

2023.12.31. 

A magasabb életkort 

egészségesebben elérő 

népesség. 

A humán, pénzügyi és 

technikai feltételek 

biztosítása pályázással  

Fenntartható 

2 
Aluliskolázottságk 

javítása 

Magas az alacsony 

iskolázottság az aktív 

korúak körében (8 ált. 

vagy kevesebb) 

8 általános vagy annál 

magasabb iskolai végzettség 

megszerzése 

nem releváns 

Általános Iskolai 

végzettséggel nem 

rendelkezők számának 

csökkentése korra, nemre 

való tekintettel. 

Felzárkóztatás, 

felnőttoktatás, ösztöndíj 

program.  

Önkormányzat, 

Munkügyi központ. 
2023.12.31. elhelyezkedettek száma 

Az önkormányzat és a képző 

intézmények adatbázisainak 

összehangolásával 

megvalósítható, egyéb 

pályázati erőforrás  

Pályázati források, 

képzések esetén 

fenntartható 

3 

Lakhatási körülmények 

javítása, összkomfortos 

lakást mindenkinek 

Több család esetében 

lakhatási körülményeik 

nem megfelelőek 

Lakhatási körülmények 

javulása 
nem releváns 

Tájékoztatás a kormány 

családtámogatási 

kedvezményeinek 

igénybevételéről. Meglévő 

lakások komfortfokozatának 

növelése, előre fizetős 

mérőberendezések (kártyás 

órák) felszerelése Lakhatási 

támogatás, szociális lakások 

felújítása  

Önkormányzat, 

Családsegítő 

Szolgálat 

2023.12.31. 

települési támogatásra 

benyújtott kérelmek 

száma 

Pályázati forrásokból, 

támogatásból 

Pályázati forrás 

bevonása esetén 

fenntartható 

4 Munkához segítés 

Alacsony 

foglalkoztatottsági 

arány 

Foglalkoztatás, 

versenyszférában történő 

elhelyezkedés elősegítése. 

Munkahelyteremtés elősegítése. 

nem releváns 

A munkaerő-piaci 

szolgáltatásokat nyújtó civil 

szervezetek számának, 

bővítés. Foglalkoztatás 

bővítése 

közmunkaprogrammal 

például, Baromfi COOP által 

munkahely létrehozás 

elősegítése  

Önkormányzat, 

Családsegítő 

Szolgálat,  

2023.12.31. 
Foglalkoztatottak 

száma 

Pályázati forrásokból, 

támogatásból 

Pályázati forrás 

bevonása esetén 

fenntartható 
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   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  

5 Út a munkaerő piacra 

Magas a 

munkanélküliség 

aránya az aktív 

munkanélküliek 

körében 

Munkanélküliség csökkentése. 

A közmunka program 

hatékonyságának növelése  

nem releváns 

Munkanélküliség 

csökkentése aktivitás 

növelésével. Új munkahelyek 

kialakításának segítése. 

Munka és jövedelem 

biztosítása azok számára, 

akik a munkaerőpiacon 

egyáltalán nem tudnak 

elhelyezkedni. Munka 

világába integrálás, tartós 

munkaszerzés segítése.  

Önkormányzat, 

családsegítő 
2023.12.31.  

Közmunkaprogramban 

foglalkoztatottak 

száma. A nyílt 

munkaerő piacon 

elhelyezkedettek 

számának növelése. 

A humán, pénzügyi és 

technikai feltételek 

biztosítása pályázással  

Pályázat forrás 

bevonása esetén 

fenntartható 

6 
Mobilizálás 

elősegítése, erősítése 

Helyhez kötöttség, 

mobilitás hiánya 

Legalább a környező 

településeken, városokban 

munkavállalás 

nem releváns 
Nem a településen dolgozók 

számának növekedése 

Polgármester 

Lehetséges 

munkáltatók 

2023.12.31.  

Nem a településen 

dolgozók számának 

növekedése 

A humán, pénzügyi és 

technikai feltételek 

biztosítása pályázással  

Pályázati forrás 

bevonása esetén 

fenntartható 

II. A gyermekek esélyegyenlősége  

1 

Bűnmegelőzési 

programok 

megvalósítása 

Fiatalkorú bűnözés 

Hatékony problémakezelés 

módszertana Előzetes 

helyzetfelmérés, családok 

problémáinak feltérképezése 

kialakításához szükséges 

motiváció tényezők azonosítása 

Problémákra fókuszáló 

bűnmegelőzési programok 

kidolgozása a település lakosai 

számára  

Nemzeti 

Bűnmegelőzési 

Stratégia 

Bűnmegelőzési prevenció 

alkalmazása, valamint 

hatékony konfliktuskezelő 

stratégiák elsajátítása 

gyermekkorban, fiatal felnőtt 

korban. Bűnmegelőzési 

programok szervezése.  

Büntetésvégrehajtási 

területen dolgozó 

szakemberek, 

szociális szférában 

dolgozó szakemberek 

2023.12.31. 

Szolgáltatásokat 

igénybe vevők száma, 

bűncselekmények 

számának csökkenése 

Szakemberek finanszírozása folyamatos 

2 
Iskolai munkához való 

kapcsolódás 

Gyakoriak a hátrányos 

helyzetű gyermekek 

iskolai kudarcai 

A testi, értelmi, érzelmi, 

erkölcsi fejlődés elősegítése. 

Az önkormányzat 

valamennyi 

stratégiai 

dokumentumával 

összhangban. 

Életvezetési,egészségügyi 

tanácsadás. Felzárkóztatást 

segítő szolgáltatások 

fejlesztése  

Iskola, Családsegítő 

Szolgálat 
2023.12.31.  

Az ellátott gyermekek 

tanulmányi 

eredményeinek 

javulása.  

A humán, pénzügyi és 

technikai feltételek 

biztosítása pályázással  

A pályázatok által 

elvárt 

fenntarthatósági 

szempontok 

alapján  

3 
Hátrányos helyzet 

enyhítése 

Hátrányos, illetve 

halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek 

száma magas 

Kevesebb legyen a hátrányos 

helyzetű kiskorú. A halmozott 

problémákkal küszködő 

gyermekek mielőbbi kiszűrése.  

Az önkormányzat 

valamennyi 

stratégiai 

dokumentumával 

összhangban 

A gyermekek helyzetének 

fokozott figyelemmel 

kísérése. A felderített 

problémák kiküszöbölése. 

Pedagógusok képzésébe és 

továbbképzésébe be kell 

iktatni olyan modulokat, mint 

pl a személyiségfejlesztés, 

amelyek a szülők bevonását 

segítik  

Iskola, Családsegítő 

Szolgálat 
2023.12.31.  

Hátrányos helyzetű 

gyermekek számának 

csökkenése. 

Humán erőforrás, 

pályázatok. 

A pályázatok által 

elvárt 

fenntarthatósági 

szempontok 

alapján  

4 
Tehetséggondozó 

program 

Tehetséges gyermekek 

elkallódása 

A gyermekek 

tehetséggondozása és a 

szabadidő hasznos eltöltésének 

elősegítése. A közép- és 

felsőfokú intézményekben 

növekedjen a hátrányos 

helyzetű gyermekek száma  

Intézményi 

programokkal 

Tantárgyi felzárkóztatók, 

tehetséggondozó 

foglalkozásokon kívül a 

szabadidő hasznos 

eltöltéséhez különböző 

szakkörök és tömegsport 

foglalkozások szervezése. 

Intézményvezetők, 

polgármester 
2023.12.31. 

Eredmények, sikerek 

elérésének száma 

statisztikák alapján 

humán: önkormányzat 

pénzügyi: önkormányzat 

saját forrásból Technikai: 

önkormányzat  

2023.12.31 
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   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  

Ösztöndíj program, 

középiskolások, főiskolások 

számára támogatás 

biztosítása,  

5 

Iskolai, iskolán kívüli 

programokhoz 

hozzáférés 

Gyermekek 

napközbeni felügyelete 

nem megoldott a 

szabadidőben 

A gyermekek képességeinek 

fejlesztése, felismerése, 

tehetségük felkarolása. 

nem releváns 

Önkéntesek, valamint 

középiskolások bevonása 

közösségi szolgálat keretében 

Szabadidős programok 

szervezése, biztosítása.  

polgármester 2023.12.31. 

résztvevők száma, 

középiskolások, 

önkéntesek száma.  

humán: iskolai 

dolgozók,önkéntesek, 

középiskolások, kézműves 

foglalkozások, versenyek 

(sport-, ének, mesemondó 

stb.) pénzügyi: 

önkormányzat által 

biztosítva technikai: egy 

helyszín, terem, asztalok, 

székek,  

folyamatos 

motiváció 

fenntartása 

6 

Veszélyeztetett 

gyermekek 

felzárkóztatása 

Veszélyeztetett és 

védelembe vett 

kiskorúak száma 

magas 

A nehezen kezelhető 

gyermekek közösségbe történő 

beilleszkedésének segítése, 

hátrányos helyzetben lévő 

sajátos nevelési igénnyel küzdő 

gyermekek felzárkóztatása 

nem releváns 

Fejlesztést igénylő 

programok szervezése, 

gyermekjóléti szolgálattal 

történő kapcsolatfelvétel. 

Biztos kezdet programok 

léterhozása.  

Intézményvezetők, 

családsegítő 

munkatárs 

2023.12.31.  

A programokban részt 

vevők száma, 

felzárkóztató 

programok esetszámai, 

szükség esetén 

pszichológus 

igénybevétele 

Pályázati források folyamatos 

III. A nők esélyegyenlősége  

1 

Munkahelyteremtés, 

atipikus foglalkoztatási 

formák bevezetése. Az 

alacsony iskolai 

végzettségű nők 

munkába állásának 

támogatása 

Magas az alacsony 

iskolai végzettséggel 

rendelkező nők száma 

Munkahelyteremtés és 

foglalkoztatás növelése az 

oktatás és a képzés területén a 

hozzáférés esélyének javítása, a 

jogellenes elkülönítés 

megelőzése, megszüntetése, a 

sztereotipikus pályaorientáció 

megváltoztatása  

nem releváns 

Munka és jövedelem 

biztosítása azok számára, 

akik a munkaerőpiacon 

egyáltalán nem tudnak 

elhelyezkedni A roma nők 

iskolai karrierjének 

sikerességét támogató 

szolgáltatások bevezetése a 

tankötelezettség teljes körű 

teljesítésére, iskolázottsági 

szintjük emelésére. 

Képzések, felzárkózást segítő 

programok szervezése.  

Nyírkércs Község 

Önkormányzata 
2023.12.31. 

Foglalkoztatottak 

száma 
Pályázati erőforrások Folyamatos 

2 
Munkahely és család 

összeegyeztetése 

Gyes, gyed után nem 

tudnak visszamenni a 

munka világába 

Nők segítése, tájékoztatása a 

lehetőségeikről. Óvodai 

szolgáltatások összehangolása 

az igényekkel.  

nem releváns 

- igényfelmérés - szülői 

igények felmérése az óvoda 

nyitvatartási idejére. - 

óvodavezetői, 

óvodapedagógusi, szülői 

igények, összehangolása 

szülői értekezlet összehívása. 

- Rugalmas óvodai 

nyitvatartás megszervezése. - 

Folyamatos igényfelmérés, 

szülői és óvoda részéről 

történő visszacsatolások 

értékelése. Családbarát 

intézményvezetők, 

polgármester, jegyző 
2023.12.31. nem releváns 

óvodapedagógusok, 

pályázati lehetőségek a 

felmerülő anyagi 

forrásokhoz 

- a nők 30 %-a 

könnyebben össze 

tudja hangolni a 

munkabeosztását 

az óvodai 

szolgáltatásokkal 
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   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  

munkahelyek biztosítása.  

3 Bölcsődeépítés Bölcsőde hiánya  
Nők munka világába hamarabb 

történő visszatérése 
Országos programok 

Bölcsődei férőhelyek 

biztosítása, családi napközi 

létrehozása 

Képviselő-testület, 

intézményvezetők, 

polgármester, 

pályázatíró 

2023.12.31. Gyermeklétszám 
Pályázati forrás 

igénybevétele 
folyamatos 

4 
Egészséges életmód, 

életszemlélet 

A szűrővizsgálatokra 

sokan nem mennek el 

Szűrővizsgálatok számának, az 

azokon való részvétel növelése. 

A szűrővizsgálatok 

népszerűsítése, 

figyelemfelhívás azok 

fontosságára. Egészséges 

életmódra történő nevelés 

nem releváns 

A szűrővizsgálatokon való 

részvétel növelése. A 

szűrővizsgálatok 

népszerűsítése, 

figyelemfelhívás azok 

fontosságára. Egészséges 

életmódra történő nevelés. 

Vizsgálatokra való eljutás 

megszervezése, biztosítása.  

Polgármester, 

háziorvos, védőnő 
2023.12.31. 

Szűrővizsgálatokon 

megjelentek számának 

10%-al történő 

növelése. 

pályázati forrásból történő 

finanszírozás, a 

szűrővizsgálatok 

tájékoztatásához honlap, 

városi TV, szórólapok 

igénybevétele 

2023. 12.31. 

IV. Az idősek esélyegyenlősége  

1 

Idősek részére 

számítógépes 

tanfolyam indítása 

Számítástechnikai 

ismeretek hiánya 

Idősek szabadidejének hasznos 

eltöltése. Informatikai 

ismeretek megszerzése. Családi 

kapcsolatok elmélyítésének új 

lehetőségei  

nem releváns 

Számítógépes alapok 

megszerzése, tanulási 

lehetőségek fejlesztése. 

Számítógépes tanfolyamok 

szervezése  

Könyvtár 

Polgármester 
2023.12.31. 

A 60 év felettiek 

részvételi aránya  

Az oktató költségeinek 

biztosítása 
folyamatos 

2 

Rendezvények 

szervezése az idősek 

részére 

Kevés a közösségi tér 

Nincs elég program az idősek 

szabadidejének hasznos 

eltöltéséhez, az idősek sajátos 

igényeit kielégítő programok 

köre bővíthető 

nem releváns 

Az idősek 

elmagányosodásának és 

befelé fordulásának 

csökkentése, szabadidő 

hasznos eltöltése, közösségi 

kapcsolatok építése 

Közösségi tér létrehozása a 

feladat megvalósítására. 

Nyugdíjasklubok, énekkar 

létrehozása  

Polgármester 2023.12.31. 
A 60 év felettiek 

részvételi aránya 

Civil támogatások 

Önkormányzati támogatás 

Pályázat igénybevétele  

folyamatos 

3 

55 év feletti, tartós 

munkanélküliek 

hatékony bevonása a 

közfoglalkoztatásba 

Foglalkoztatottság 

hiánya az 55 év feletti 

korcsoportnál 

Közfoglalkoztatás rendszerének 

fenntartása, a foglalkoztatás 

biztosítása, munkanélküliek 

számának csökkentése 

nem releváns 

Legalább évente egy 6 órás 

vagy 8 órás foglalkoztatási 

program. Pályázat benyújtása 

a foglalkoztatási osztályhoz. 

Atipikus foglalkoztatás, 

közfoglalkoztatás.  

polgármester 2023.12.31.  

Beadott pályázatok 

száma. A 

közfoglalkoztatásba 

bevont személyek 

száma  

Pályázati forrás, 

önkormányzati költségvetés  

Folyamatos, 

minden évben. 

4 
Egészséges életmód, 

életszemlélet 

Szűrővizsgálatokra 

sokan nem mennek el 

Szűrővizsgálatok számának, az 

azokon való részvétel növelése. 

A szűrővizsgálatok 

népszerűsítése, 

figyelemfelhívás azok 

fontosságára. Egészséges 

életmódra történő nevelés 

nem releváns 

A szűrővizsgálatokon való 

részvétel növelése. A 

szűrővizsgálatok 

népszerűsítése, 

figyelemfelhívás azok 

fontosságára. Egészséges 

életmódra történő nevelés. 

Vizsgálatokra való eljutás 

megszervezése, biztosítása.  

Polgármester, 

háziorvos, védőnő 
2023.12.31.  

Szűrővizsgálatokon 

megjelentek számának 

10%-al történő 

növelése. 

pályázati forrásból történő 

finanszírozás, a 

szűrővizsgálatok 

tájékoztatásához honlap, 

városi TV, szórólapok 

igénybevétele 

2023. 12.31. 

5 Mindenkit bevonni Szellemi aktivitás Meggátolni a szellemi leépülést nem releváns Közösségi életbe való polgármester, 2023.12.31.  Rendezvényeken, pályázati forrás 2023.12.31 
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   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  

csökkenése, szellemi 

leépülés 

az aktivitás növelésével. 

Bevonni őket különböző 

programokba, rendezvényekbe. 

Olyan programok szervezése, 

ahol aktívan kell szerepelniük, 

mint például régi történetek 

felelevenítése.  

bevonás könyvtár, 

önkormányzat által 

kijelölt személyek 

programokon aktív 

tevékenységet folytatók 

száma. Demens betegek 

számának csökkenése  

6 
Helyi kulturális 

intézmény fejlesztése 

Kulturális 

intézményekbe való 

eljutás nehéz 

Helyi kulturális intézménybe 

programszervezés, ezáltal nem 

kell távolabbi településre utazni 

nem releváns 

Közösségi tér kialakítása, az 

oda történő szállítás 

megoldása helyben. 

Kulturális intézményekbe, 

múzeumokba, színházakba 

való eljutás segítése  

könyvtár 

polgármester 
2020.12.31.  

Rendezvényeken való 

résztvevők száma 
Pályázati forrás folyamatos 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége  

1 

Középületek és 

közterületek további 

akadálymentesítése 

Középületek 

akadálymentesítése és 

a közszolgáltatásokhoz 

kapcsolódó egyes 

webhelyek 

akadálymentesítése 

nem minden esetben 

megoldott 

A mindenki számára fontos 

közintézmények elérhetővé, 

akadálymentessé tétele. Az 

oktatási-nevelési intézmények 

további akadálymentesítése az 

integrált nevelés 

követelményeinek elégtétele 

végett.  

nem releváns 

Az akadálymentesített 

területek számának növelése. 

Fizikai akadálymentesítés, 

önkormányzat és az 

önkormányzat által 

fenntartott intézmények 

alkalmazottainak releváns 

képzése.  

Polgármester, 

intézményvezetők 
2023.12.31. 

Akadálymentes 

területek számának 

növelése 

Pályázati források folyamatosan 

2 
Másság elfogadása a 

„nem mások” részéről 

Nehéz társadalomba 

való beilleszkedés 

A nem fogyatékkal élő 

személyek részére különböző 

felvilágosító, ismeretterjesztő 

programok szervezése 

fogyatékkal élő személy 

bevonásával, aki személyes 

tapasztalatait ismertetheti. 

Közös programok szervezése, 

ahol egymásra vannak utalva a 

fogyatékkal élők és a nem 

fogyatékkal élők  

nem releváns 

Programok szervezésével a 

beilleszkedés segítése. 

Óvodás és iskolás korban 

kifejezetten erősíteni kell a 

gyerekekben a „másság” 

elfogadását, a kirekesztés 

elutasítását.  

Önkormányzat, 

védőnő, 

intézményvezetők 

2023.12.31. 

A felülvizsgálat 

eredményeit összegző 

dokumentum  

külső szakértő bevonása 

javasolt, humán, pénzügyi, 

technikai feltételek 

biztosítása pályázással  

folyamatos 

3 

Fogyatékossággal élők 

foglalkoztatásának 

javítása 

Nehéz a munkába való 

elhelyezkedés 

Ne érezzék magukat 

kirekesztettnek 
nem releváns 

Foglalkoztatásba való 

bevonás támogatása. 

polgármester, 

családsegítő 
2023.12.31. 

A közmunkában 

foglalkoztatottak 

számának növekedése 

Közmunkaprogram pályázat folyamatos 
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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.  

Fórum tagjai: háziorvos, védőnő, Általános Iskola, Óvoda, Nyírségi Napfény Összevont 

Intézmény és Nyírkércs Község Önkormányzatának polgármestere. 

 

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 
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A HEP Fórum működése: 

 

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

A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 

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

átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 

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

illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre. 

 

Monitoring és visszacsatolás 

 

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

javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek 

felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 

 

Nyilvánosság 

 

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása 

érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.  

A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program 

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

ülésének mihamarabbi összehívása.  

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program 

megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, 

tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek 

képviselőit. 

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

személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az 

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

figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük 

kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát 
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igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása 

érdekében. 

 

Kötelezettségek és felelősség 

 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a polgármester 

felel.:  

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

sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása. 

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 

- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy 

annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így  

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

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  

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

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  

o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői 

minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP 

végrehajtásához.  

o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges 

lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek 

elhárításáról intézkedni  

 

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

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

tevékenységének összehangolása, instruálása),  

- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  

- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az 

önkormányzat felelősével közösen 

- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

 

A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői  
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- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó 

jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a 

befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az 

esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt 

vegyenek.  

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

annak megvalósításában. 

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

irányítóinak. 

- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 

érvényesüléséről. 

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra 

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

kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell 

foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, 

együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló 

szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a 

köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.) 

 

Érvényesülés, módosítás 

 

Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető -  

felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP 

Fórum 30 napon belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az 

indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, 

kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok 

teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül 

megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselőtestületének a szükséges 

intézkedésekre. 
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A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért 

felelős személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre 

vonásáról. 

Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy 

megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés 

következményeinek elhárításáról. 

Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás 

következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak 

hozzá a kitűzött célok megvalósításához. 
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4. Elfogadás módja és dátuma 
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