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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, Nagyoroszi 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 
 
Településünk a rétsági kistérségben a Börzsöny északkeleti lábánál fekszik Budapesttől 65 km-re a 2-es 
számú főúton közelíthető meg és néhány kilométerre van csupán Szlovákiától. 
 
Nagyoroszi az ország egyik legrégebbi települése. Könyves Kálmán (1096-1114) galíciai és lodomériai 
oroszokat telepített le a településen. A település innen kapta a nevét, kezdetben Oroszfalunak nevezték. 
Lakói már Árpád-korban királyi testőrök, valamint a palota és a vár ajtónállói voltak Visegrádon. Már 
alapításkor mezővárosi rangot jelentő kiváltságokat szerzett a település, melyeket évszázadokon keresztül 
sikerült is megőriznie.  
1544-ben a közeli Nógrád vára elfoglalásakor a törökök feldúlták Nagyoroszit, de a veszély elmúltával gyors 
fejlődésnek indult és a megye leggazdagabb települése lett. 
A települést 1719-ben III. Károly király Starhemberg Tamás alsó-ausztriai helytartónak adományozta. 1790-
ben a Starhembergek 32 évre a település birtokát zálogjogon átadták gróf Keglevich Károlynak, majd 1845-
ben a már visszaváltott birtokot „örökáron” eladták Berchtold Antalnénak. A Berchtoldok egészen 1945-ig 
voltak tulajdonosok Nagyorosziban és birtokukat a 20. század elejére 5000 holdas jól működő gazdasággá 
fejlesztették. 
1904-ben a piactéri népgyűlés döntött a helyi építőmunkás szakszervezeti csoport megalakításáról. A 
nagyoroszi szakegylet épületét 1914-ben avatták fel. 
A vasútvonal 1909-ben készült el. 
1950-2004 között a településen légvédelmi katonai alakulat működött, ennek kiszolgálására épült a falu 
központjában a lakótelep. 
Községünkben teljesnek tekinthető a villany-, víz-, csatorna-, és földgáz ellátottság, megoldott a teleülés 
utcáinak megfelelő közvilágítása. A távközlési hálózat kielégíti a kor követelményeit (kábel tv, internet 
elérhetőség). Az úthálózat szilárd burkolatú, jelenleg a Petőfi út teljes útfelújítása történik az előírásoknak 
megfelelő csapadék vízelvezető árkok és átfolyók kialakításával és új korszerű buszmegállók kiépítésével. 
  
Közoktatást tekintve óvodai, általános iskolai szolgálatot a település biztosítja. Nagyorosziban sokféle 
szolgáltatás elérhető pl. orvosi rendelő, gyógyszertár, posta, könyvtár, falumúzeum, üzletek (élelmiszer-, 
ajándék-, virágüzlet), zöldséges, fodrászat, vendéglátó ipari egységek (söröző, kocsma,) Márton Fogadó. 

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

 



Nagyorosziból az aktív korú népesség jelentős része a környező városokba (Balassagyarmat, Rétság) jár el 
dolgozni, de többen vannak olyanok, akik naponta ingáznak a település a főváros között. Településünkön 
ipari üzemek is megtalálhatók, melyek elsősorban a helyi munkaerőt foglalkoztatnak. A Knaus-Tabbert 
Magyarország Kft. és a C.F. Maier Polymer-Technikai Kft., melyek lakókocsi összeszereléssel és alkatrészek 
előállításával foglalkoznak, ezen kívül több egyéni vállalkozó működik a községben. 
 
A Volán Zrt. menetrend szerinti autóbusz és a MÁV Zrt. vonat járataival a lakossági igényeknek megfelelő a 
közlekedés a főváros és a közeli városok (Rétság, Balassagyarmat, Vác) felé. 
 
A községben gyönyörű látnivaló többek között a barokk stílusú római katolikus templom és a Szentháromság 
szobor. 
 
A nagyoroszi vasútállomás mellett, a volt laktanyán keresztül vezet Drégely várához az egyetlen, erdészeti 
kezelés alatt álló aszfaltút, amin 1,1 kilométerre lehet megközelíteni a várat autóval. A falu Drégelyvár 
megállóhely nevű vasúti megállóhelye a turisták kedvelt túraútvonal-kezdőpontja.  
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85 § (1) bekezdése alapján 
Nagyoroszi-Horpács Községek Körjegyzősége és Pusztaberki Község Önkormányzata határozatlan 
időtartamra közös önkormányzati hivatalt hozott létre Nagyoroszi Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel.     
 
 
Nagyoroszi lakónépességének száma az elmúlt években folyamatosan változott, évről évre csökkent a 
település lakosainak száma. 
 

Fő Változás

2007 2200

2008 2180 99%

2009 2144 98%

2010 2159 101%

2011 2143 99%

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén

 
 
 
 
 
 
 
A község korösszetételére jellemző, hogy az állandó népesség legnagyobb számát a 18-59 éves korosztály 
alkotja mind a nők, mint a férfi lakosságot figyelembe véve. 
 

nők férfiak összesen nők férfiak

nő 1087 1065 2152 51% 49%

0-2 évesek

0-14 éves 170 160 330 52% 48%

15-17 éves 33 33 66 50% 50%

18-59 éves 650 698 1348 48% 52%

60-64 éves 69 65 134 51% 49%

65 év feletti 156 108 264 59% 41%

2. számú táblázat - Állandó népesség

fő %

 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 



 
 
Nagyoroszi fiatalodó településnek számít, mert túlsúlyban vannak a 0-14 évesek a 65 év felettiekhez 
viszonyítva, vagyis fiatalos a település népességszerkezete. 
 

65 év feletti állandó lakosok 

száma (fő)

0-14 éves korú állandó 

lakosok száma (fő)

Öregedési index 

(%)

2001 n.a n.a #ÉRTÉK!

2008 240 355 67,6%

2009 251 334 75,1%

2010 261 336 77,7%

2011 264 330 80,0%

3. számú táblázat - Öregedési index

 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 
 
 
A községben egyszerre van jelen az elvándorlás és az odavándorlás. A statisztikák azt mutatják, hogy 
településről több az elvándorlások, mint az odavándorlások száma. Ez alól csak a 2010-es év kivitel, mert 
ebben az évben megfordult ez a tendencia, tehát többen települtek le Nagyorosziban. 
Az elvándorlások főleg a közeli városokba, Vác, Balassagyarmat, Budapest felé irányul. A bevándorlók 
elsősorban Budapestről érkeznek Nagyorosziba. 
 

állandó jellegű 

odavándorlás
elvándorlás egyenleg

2008 49 66 -17

2009 40 75 -35

2010 65 49 16

2011 35 50 -15

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások

 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A természetes szaporodást figyelembe véve elmondható, hogy sajnos a községünkben több a halálozások, 
mint az élve születések száma. Ez a tény is jelentősen hozzájárul lakosság számának folyamatos 
csökkenéséhez. 
 

5. számú táblázat - Természetes szaporodás

élve születések száma halálozások száma
természetes 

szaporodás (fő)

2008 25 31 -6

2009 20 26 -6

2010 12 19 -7

2011 19 20 -1  
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 



 
 
 
 

Értékeink, küldetésünk 
 
Az esélyegyenlőség minden ember számára fontos érték. Megléte segíti, hogy mindenkinek esélye legyen jó 
minőségű szolgáltatásokra, az esélyegyenlőséggel küzdő emberek előnyben részesítése az élet minden 
területén, függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy fogyatékkel él, milyen a származása vagy az 
anyagi helyzete. 
Nagyoroszi Község Önkormányzata folyamatosan érvényesíti az esélyegyenlőségi szempontokat feladati 
során. Az önkormányzat esélyegyenlőségi politikáját munkáltatói szerepkörben, közvetlen szolgáltatásai 
során és intézményfenntartó szerepkörben érvényesíti. 
 

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



További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a programalkotás 
és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás 
támogató strukturális rendszerét.  
 
 



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

foglalt helyi esélyegyenlőségi programok intézkedései kapcsolódnak a következőkben felsorolt, EU és 
nemzeti szintű stratégiákhoz, ágazati politikákhoz: EU 2020 stratégia, Nemzeti Reform Program, Nemzeti 
Társadalmi Felzárkózási Stratégia, „Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia, Roma Integráció 
Évtizede Program, Nemzeti Ifjúsági Stratégia, Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti 
Stratégia, Idősügyi Nemzeti Stratégia. 
 
 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete által az alábbiakban felsorolt helyi rendeletek érintik  
az esélyegyenlőségi célcsoportokat: 

 a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 15/2004. (XI.08.) számú rendelet 
 13/2005. (XII.09.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 15/2004. (XI.08.) 

számú rendelet módosításáról 
 a szociális ellátások rendjéről szóló 3/2008. (III.28.) számú rendelet 
 a gyermekétkeztetés és szociális ellátás intézményi térítési díjairól szóló 4/2008. (III.28.) számú 

rendelet 
 az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.16.) számú rendelet 
 az önkormányzat 2011. évi költségvetést megállapító 3/2011. (II.16.) számú rendelet módosításáról 
 az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/2012. (V.02.) számú rendelet  

 
 
 



2. Stratégiai környezet bemutatása 

 
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 

programokkal 

 
 
A jogszabályokban meghatározott tervezési feladatokat, programokat, koncepciókat a település 
önkormányzatának képviselő-testülete napirenden tartja. Az előkészített anyagokat megtárgyalja, 
elképzeléseivel kiegészíti, a megvalósítás a költségvetés függvénye. A településrendezési tervben 
feladatként megjelölt a lakótelep (volt honvédségi kezelésben álló) minél szélesebb körű integrációja a 
faluban meglévő közüzemi szolgáltatásokkal. Az önkormányzat az igényfelmérési, egyeztetési, szervezési 
feladatokban vesz részt. 

 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

A helyi program két nagy területen kapcsolódik a térségi programokhoz. Az egyik Nyugat-Nógrád 
Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálat, mely társulásnak a központja Nagyoroszi. A rétsági és 
balassagyarmati térség 31 településén végzi a feladatát. A másik terület az idősgondozás, mely keretében a 
rétsági intézmény szolgáltatásait veszi igénybe az önkormányzat, illetve a falu kb. 40 időse.  
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85 § (1) bekezdése alapján 
Nagyoroszi-Horpács Községek Körjegyzősége és Pusztaberki Község Önkormányzata határozatlan 
időtartamra közös önkormányzati hivatalt hozott létre Nagyoroszi Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel. 
 
 
 

 

 

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

 

A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai adatokat a TEIR és helyi nyilvántartásokból gyűjtöttük össze + 
KSH 2001.és 2011. évi adatok, helyi adatgyűjtés 
 
 



3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Ez azt jelenti, amikor valaki vagy valakik 
tartósan a létminimum szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből kilépjenek. 
A statisztikai adatok és a segélyezési tapasztalatok alapján egyik legsúlyosabb gond a szegénységben élők 
helyzete. Ennek sajnálatos következménye a leszakadás, kiszorulás az életlehetőségekből, mind a tanulás, 
mind a foglalkoztatás, mind az egészségügyi szolgáltatások terén. A roma lakossága körében az átlagot 
kétszeresen meghaladó az állástalanok száma. A segélyezettek jelentős számát alkotják a településen. 

 

 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 
A szegénység számos társadalmi tényező által meghatározott összetett jelenség, okai között megtalálhatók a 
munkanélküliség, az alacsony iskolai végzettség, a szocializációs hiányok, a társadalmi, kulturális hátrányok, 
egészségi állapot, a családok gyerekszáma, a gyermekszegénység, azonban a legjobban a jövedelmi 
viszonyok mutatják meg leginkább. A jövedelem és vagyoni helyzetet jól mutatja, hogy a háztartások kb. 25 
%-a jogosult lakásfenntartási támogatásra. Az alacsony jövedelműek bevételeinek számottevő része a 
pénzbeli juttatások rendszeréből származik. Az inaktív emberek között nagyobb arányban fordulnak elő a 
munkanélküliek és a romák. 
 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 
 
 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

 
Foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetűek közé sorolhatók az idősebb, nyugdíj előtt álló 
korosztályok, a gyermekvállalást követően a munkaerőpiacra visszatérő nők, valamint a megváltozott 
munkaképességű és fogyatékos emberek. Alacsony a fiatal korosztály munkaerő piaci részvétele is, ennek 
oka főként az oktatási, képzési idő meghosszabbodása, ugyanakkor jelentősen megnőtt az iskola befejezése 
utáni munkahelykeresés ideje is.  
 
A település kedvező körülményei (Rétság, Balassagyarmat közelsége) ellenére a nyilvántartott álláskeresők 
száma és aránya magasnak mondható. Nagyorosziban az álláskeresők között magasabb a nők aránya, mint a 
férfiaké. 
 

nő férfi összesen

fő fő fő fő % fő % fő %

2008 765 820 1585 83 10,8% 96 11,7% 179 11,3%

2009 750 650 1400 86 11,5% 108 16,6% 194 13,9%

2010 756 806 1562 71 9,4% 58 7,2% 129 8,3%

2011 752 797 1549 98 13,0% 74 9,3% 172 11,1%

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

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

nő férfi összesenév 

 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 

2008 2009 2010 2011

nyilvántartott álláskeresők száma 

összesen
fő 179 194 129 172

fő 10 8 4 9

% 5,6% 4,1% 3,1% 5,2%

fő 18 27 18 25

% 10,1% 13,9% 14,0% 14,5%

fő 28 18 19 14

% 15,6% 9,3% 14,7% 8,1%

fő 28 31 19 22

% 15,6% 16,0% 14,7% 12,8%

fő 18 31 17 24

% 10,1% 16,0% 13,2% 14,0%

fő 25 23 12 20

% 14,0% 11,9% 9,3% 11,6%

fő 22 24 14 25

% 12,3% 12,4% 10,9% 14,5%

fő 20 17 16 14

% 11,2% 8,8% 12,4% 8,1%

fő 10 14 10 18

% 5,6% 7,2% 7,8% 10,5%

fő 0 1 0 1

% 0,0% 0,5% 0,0% 0,6%

56-60 év

61 év felett

31-35 év

36-40 év

41-45 év

46-50 év

51-55 év

20 éves és fiatalabb

21-25 év 

26-30 év

 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
Az állástalanok %-os aránya legmagasabb a 21-40 év közöttiek körében, ez a teljes állástalanok számának 
közel 50 %-a. 
 
 
 
 
A községben a tartós, 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek száma ás aránya magasnak 
mondható, a nők között több a tartós munkanélküli. 2009-ben volt a legmagasabb a 180 napnál régebben 
munkát keresők száma, nők esetében 58,1 %, míg a férfiak esetében 52,7 %. 
 
 

nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen

2008 79 91 170 44 30 74 55,7% 33,0% 43,5%

2009 86 91 177 50 48 98 58,1% 52,7% 55,4%

2010 77 68 145 37 29 66 48,1% 42,6% 45,5%

2011 98 74 172 48 27 75 49,0% 36,5% 43,6%

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

nyilvántartott/regisztrált 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli

fő fő %év 

 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
 
 
A pályakezdő fiatalok elhelyezkedését elsősorban a munkalehetőségek száma, a nem megfelelő 
szakmaválasztás, a szakmai tapasztalat hiánya és az iskolai végzettség befolyásolja, továbbá a megfelelő 
munkalehetőségek hiánya miatt a képzett szakemberek lakóhelyet változtatnak a megélhetőségük 
biztosítása érdekében, illetve többen külföldön keresnek munkát. Az ifjúsági munkanélküliség strukturális 



munkanélküliség, a munkaerőpiac elvárásai ma már nemcsak a szakképzettségre és a végzettségre, hanem a 
különböző személyes kompetenciákra, szakmai és gyakorlati tudásra vonatkoznak. 
 
Nagyorosziban a nyilvántartott pályakezdő álláskereső fiatalok közül a nők száma magasabb, mint a férfiaké. 
A potenciális munkahelyek általában szívesebben alkalmaznak férfiakat, mint nőket. 
 

nő férfi összesen

fő fő fő fő % fő % fő %

2008 191 189 380 9 4,7% 11 5,8% 20 5,3%

2009 182 191 373 10 5,5% 10 5,2% 20 5,4%

2010 175 186 361 7 4,0% 6 3,2% 13 3,6%

2011 176 176 352 14 8,0% 6 3,4% 20 5,7%

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma

nő Férfi összesen

3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma

év 

 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
 
 
 

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

 
A településen a regisztrált munkanélküliek végzettség szerinti megoszlásával kapcsolatban elmondható, 
hogy a 8 általánosnál alacsonyabb végzettségűek száma alacsony, a 8 általános és a 8 általánosnál magasabb 
végzettségűek száma magas. 
 
 
 

 Fő fő % fő % fő %

2008 179 6 3,4% 56 31,3% 117 65,4%

2009 194 7 3,6% 63 32,5% 124 63,9%

2010 129 6 4,7% 40 31,0% 83 64,3%

2011 172 8 4,7% 67 39,0% 97 56,4%

8 általánosnál magasabb 

iskolai végzettség

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint

év

nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen 8 általánosnál 

alacsonyabb végzettség
8 általános

 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
 
Az elmúlt időszakban (2008-2011) a statisztikai nyilvántartási adatok szerint általános és középfokú felnőtt 
oktatásban nem vettek részt a településen élők közül. 
 
A községben élő romák az általános normák szerint, saját tulajdonú családi házakban élnek. Ezeknek az 
embereknek a munkaerő-piacra jutás főbb akadálya, az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküli létből 
fakadó motiváltsági problémák, a társadalmi előítélet jelenléte. A 2011. évi népszámlálási adatok szerint 
Nagyorosziban összesen 29 fő vallotta magát romaszármazásúnak.  A településen cigány kisebbségi 
önkormányzat nem működik. 
 
  
 

 

 

 



c) közfoglalkoztatás 

 
A foglalkoztatási politika szempontjából hátrányos helyzetű csoportok, a megváltozott munkaképességűek 
egyre tartósabban szorulnak ki a munkaerőpiacról, egyre nagyobb számban kerülnek ki a munkaügyi 
regisztrációból és ezzel elveszítik a szervezett segítségnyújtás legfontosabb esélyét. 
 
Az esélyegyenlőséget megerősítő pozitív intézkedések azért is szükségesek, mert a nyilvántartásból kiszoruló 
csoportok a munkaerőpiacon összetett szemléletbeli hátrányokkal küzdenek, így aktív támogatásban a 
munkanélkülieken belül arányukkal kisebb százalékban vehetnek részt. 

 
 
A Nagyoroszi Közös Önkormányzati Hivatal együttműködik a Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétság Járási 
Hivatal Munkaügyi Kirendeltségével és közfoglalkoztatást szervez a regisztrált munkanélküliek számára. A 
munkaügyi központ számos eszközzel igyekszik az elhelyezkedést támogatni pl. képzések szervezése, 
vállalkozóvá válás támogatása stb. 
 
2011-évben közfoglalkoztatásban részt vett 62 fő (24 férfi,  38 nő), 2012-ben 50 fő (24 férfi, 26 nő). A 
közfoglalkoztatottak száma csökken miközben az állástalanok száma 2010-től növekszik. A csökkenés oka a 
foglalkoztatásra biztosított központi költségvetési keret. 
 

 

 

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.) 

 
Nagyorosziban kevés a munkalehetőség annak ellenére, hogy két nagyobb vállalkozás is működik a faluban a 
Knaus Tabbert Magyarország Kft. és a C. F. Maier Polymer-technikai Kft. melyek lakókocsi összeszereléssel és 
alkatrészek előállításával foglalkoznak. Ezekben az üzemekben elsősorban helyi lakosokat foglalkoztatnak.  
Foglalkoztatás szempontjából a Rétsági Ipari Parkban működő külföldi tulajdonban lévő gyárak adnak 
lehetőséget az elhelyezkedésre, azonban a napjainkban is zajló válság miatt ott is kevesebb munkaerőt 
foglalkoztatnak. Az itt dolgozók részére távolsági buszjáratokkal biztosítják a közlekedést (oda ás hazajutás), 
de vannak olyan egy helyen dolgozók akik többen összeállva saját gépkocsival oldják meg a közlekedést. 
Nagyorosziból a Rétságon található gyárakba autóbusszal kb. 15 perc alatt lehet beérni.  

 

 

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

 
Nagyorosziban a munkaerőpiacra való átmenetet könnyítő programok nincsenek. Képzéseket a rétsági 
munkaügyi központ szervez a munkanélküliek számára. 
 

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

 
Az elmúlt időszakban (2008-2011) a statisztikai nyilvántartási adatok szerint általános és középfokú felnőtt 
oktatásban nem vettek részt a településen élők közül. A településen helyi foglalkoztatási programok 
nincsenek. 
 

 

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

 

Nem releváns. 



 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 
A foglalkoztatási diszkrimináció elsősorban a munkahelyi felvételnél, másodsorban az elbocsátásoknál 
figyelhető meg. A nem foglalkoztatottak csoportja és azokon belül a roma származású nem 
foglalkoztatottak szenvedték el a legnagyobb valószínűséggel a hátrányos megkülönböztetést az eddigi 
életül során. 
A település önkormányzata a közfoglalkoztatásban résztvevők között egyaránt foglalkoztat roma és nem 
roma származású embereket, így a helyi közfoglalkoztatás területén nem érvényesül a hátrányos 
megkülönböztetés.  

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

támogatások 

 
A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt már többször módosították, melynek 
előírásait Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátások rendjéről szóló 3/2008. 
(III.28.) számú rendeltébe beépítette. 

 

Az évről évre növekvő munkanélküliség nehéz feladat elé állítja az önkormányzatokat is, hogy átmeneti 
segítséget tudjanak nyújtani a rászorulóknak. Nagyoroszi község Önkormányzata biztosítja a 
jogszabályokban meghatározott, pénzbeli és természetbeni ellátásokat: átmeneti segély, a rendszeres 
szociális segély, lakásfenntartási támogatás, aktív korúak ellátása, temetési segély, köztemetés 
engedélyezése, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, étkeztetés, alanyi jogú ápolási díj, közgyógyellátás, 
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. (2013. január 1-től az alanyi jogon járó közgyógyellátási 
igazolványra való jogosultság és az alanyi jogon járó ápolási díj megállapítása a járási hivatalokhoz került.) 

Ezeket a támogatásokat a helyi önkormányzatoknál lehet kérelmezni, az ellátások igénybevételéhez 
szükséges formanyomtatványok beszerezhetők. A hivatal szociális ügyintézője fokozatosan figyelemmel 
kíséri a rászorulókat, segítséget nyújtanak az azt igénylőknek. 

  

 

Nagyorosziban az álláskeresési segélyezettek száma a 15-64 éves korosztályt figyelembe véve növekvő 
tendenciát mutat. Ez éves szinten 70-90 főt jelent. 

év
15-64 év közötti lakónépesség 

száma
segélyben részesülők fő segélyben részesülők %

2008 1585 83 5,2%

2009 1400 75 5,4%

2010 1462 77 5,3%

2011 1549 89 5,7%

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma

 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 

 

Az álláskeresési járadékra jogosult aránya 2008-tól folyamatosan csökken. Ez azzal indokolható, hogy a 
jogosultság időtartamát nagymértékben lecsökkentették. Jelenleg az álláskeresési járadék 3 hónapig jár a 
munkájukat elveszített embereknek. Míg 2008-ban az álláskeresési járadékra jogosultak aránya 25,7 %, 
addig 2011-ben már csak 17,4 % volt. Az álláskeresési ellátás igénybevételéhez jogszabályi változás miatt a 
szükséges ledolgozott munkanapok száma 200-ról 365 napra emelkedett. 

 



nyilvántartott 

álláskeresők száma

fő fő %

2008 179 46 25,7%

2009 194 50 25,8%

2010 124 28 22,6%

2011 172 30 17,4%

év

álláskeresési járadékra 

jogosultak 

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma

 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 

 

 

 

Rendszeres szociális segélyt az az aktív korú személy kaphat az önkormányzattól, aki nem munkavállaló, vagy 
egészségkárosodott, vagy támogatott álláskereső, vagyis olyan hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú 
személy, aki nem rendelkezik rendszeres, megélhetést biztosító jövedelemmel. A foglalkoztatást helyettesítő 
támogatást csak álláskereső személy veheti igénybe. 

A rendszeres szociális segélyben részesülők száma 2008-hoz képest nagymértékben csökkent (jogszabályi 
változás miatt), addig a foglalkoztatás helyettesítő támogatást igénylők száma emelkedő tendenciát mutat. 
Ez leginkább a 2011. évben érzékelhető. 

2011. január 1-jétől bérpótló juttatás (BJP), illetve 2011. szeptember 1-jétől foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás (FHT) jogosult, aki korábban rendelkezésre állási támogatásban (RÁT) részesült, de a 
jogosultságot évente felül kell vizsgálni. 2012-től csak annak folyósítható az ellátás, aki a jogosultság 
felülvizsgálatát megelőző évben legalább 30 nap munkaviszonyt tud igazolni közfoglalkoztatásban vagy más 
foglalkoztatási jogviszonyban. 

 
3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesítettek száma 
 

fő
15-64 évesek 

%-ában
fő

munkanélküliek 

%-ában

2008 64 4 56 31,3

2009 19 1 57 29,4

2010 12 0,8 52 41,9

2011 16 1 64 37,2

év

rendszeres szociális segélyben 

részesülők  

Foglalkoztatást helyettesítő 

támogatás (álláskeresési 

támogatás)

 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

 

 

A közgyógyellátásra jogosító igazolvánnyal ellátottak száma 2008-2011 között folyamatosan csökkent. 

A kiadott közgyógyellátásra jogosító igazolványok csökkenésének oka, az alanyi jogúak elhalálozása, illetve a 
rokkantsági felülvizsgálatok eredményeképpen több embert újra munkaképesnek nyilvánítottak a 
módosított jogszabályok alapján. 2013. január 1-től az alanyi jogon járó közgyógyellátási igazolványra való 
jogosultság megállapítása a járási hivatalokhoz került. 

 



év közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

2008 86

2009 82

2010 72

2011 79

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

 

 

 

Az ápolási díjban részesülők lakosok számának emelkedése figyelhető meg a településen. 

2013. január 1-től az alanyi jogon járó ápolási díj megállapítása a járási hivatalokhoz került. 

 

év ápolási díjban részesítettek száma

2008 24

2009 27

2010 25

2011 28

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

 

 

 

 

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 lakhatási körülményeket tekintve a családias övezeti típus a jellemző Nagyorosziban. A településen 
azonban található egy lakótelep is többlakásos emeletes házakkal a falu központjában. Községünkben az 
összes lakásállomány 2008-ban 849 db, míg 2011-ban 854 db volt. Elmondható, hogy az elmúlt években 
minimális számú új lakás épült, mindösszesen 5 db. 
Jelenleg Nagyorosziban nincsenek sem bérlakások sem szociális lakások. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a) bérlakás-állomány 

Nagyorosziban bérlakások nincsenek. 
 

b) szociális lakhatás 

A település szociális lakásokkal nem rendelkezik. 
 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

Nem releváns. 
 

d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság 

Nem releváns. 

 

e) lakhatást segítő támogatások 

 
A lakhatást segítő támogatások közé tartozik a lakásfenntartási támogatás és az adósságcsökkentési 
támogatás. A lakásfenntartási támogatás alanyi jogon, normatív alapon állapítható meg. Ez a támogatás a 
szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló 
helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A jegyző a 
villanyáram-, a víz-, és a gázfogyasztás, a távhőszolgáltatás, a csatornahálózat és a szemétszállítás díjához, a 
lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletéhez, a közös költséghez, 
illetve a tüzelőanyag költségeihez lakásfenntartási támogatást nyújt. 

 

A nehéz életkörülmények, a magas munkanélküliség miatt egyre többen fordulnak a helyi önkormányzathoz 
segítségért, hogy legalább alapszinten fenn tudják tartani eddigi életkörülményüket. A nyilvántartási adatok 
szerint 2008-tól folyamatosan emelkedik azon lakosok száma, akik lakásfenntartási támogatást kérnek az 
önkormányzattól. 2008-ban összesen 64 főt, míg 2011-ben már 128 főt részesített támogatásban az 
önkormányzat.  
Nagyorosziban az elmúlt években adósságcsökkentési támogatásban senki nem részesült, mert az 
önkormányzatnak erre nincs pénzügyi kerete. 

 

 

év
lakásfenntartási támogatásban 

részesítettek száma

adósságcsökkentési 

támogatásban részesülők száma

2008 64 0

2009 90 0

2010 109 0

2011 128 0

3.4.3. számú táblázat - Támogatásban részesülők

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

 

 

 

 

 



 

f) eladósodottság 

 
Komoly problémát jelent a népesség körében az eladósodottság, különösen a hátrányos helyzetű, 
munkájukat elvesztő vagy alacsony jövedelmű, idős, vagy több gyermekes családoknak. Ez a réteg 
veszítheti el a lakását, válhat hajléktalanná vagy náluk kapcsolják ki fizetés hiányában a közszolgáltatásokat 
(víz, gáz, villany). A helyi lakosok rászorultságtól függően lakásfenntartási támogatást igényelhetnek az 
önkormányzattól. 

 

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

 

Nincs adat. 

 
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 
Nagyorosziban telepek, szegregátumok nincsenek. 

 

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

 
Nem releváns. 

 

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

 
Nem releváns. 

 

c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai 

 

Nem releváns. 

 
 

 

 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 

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

 a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról 

 a fogorvosi alapellátásról 

 az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról 

 a védőnői ellátásról 

 az iskola-egészségügyi ellátásról. 

Az életminőség fejlesztésének alapja az egészség megőrzése, azért az önkormányzat lehetőségeihez 
mérten támogat minden ezt célzó kezdeményezést. 

 

 

 

 

 



a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 
Nagyorosziban egy háziorvosi, egy fogorvosi, továbbá egy védőnői szolgálat működik. A háziorvos 
gondoskodik a felnőttek és a gyermekek gyógyításáról. Jelenleg külön gyermekorvosi szolgálta nincs a 
településnek. A lakosság részére az egészségügyi alapellátások helyben elérhetők. Az egészségügyi 
szakellátás Rétság, illetve Balassagyarmat városában történik. 

 

 

 

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

 
A prevenciós és szűrőprogramokhoz való hozzáférés Rétságon és Balassagyarmaton az egészségügyi 
szakellátást biztosító intézményekben biztosított.  
 

 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

A fejlesztő, rehabilitációs ellátások helyben a településen szintén nem érhetők el, csak a közeli városok 
egészségügyi intézményeiben. 
 

 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. kimondja, hogy a közétkeztetésben – különösen az 
egészségügyi, szociális és gyermekintézményekben nyújtott közétkeztetésre – az élettani szükségleteknek 
megfelelő minőségű és tápértékű étkezést kell biztosítani. 
Sajnos általánosságban elmondható, hogy a közétkeztetésben ennek az elvárásoknak nem tudnak teljes 
körűen megfelelni, amelynek oka lehet a pl. a forráshiány. 
 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

 
Nagyorosziban nagy hagyomány van sportnak, elsősorban a labdarúgásnak. A hétvégi mérkőzésekre nagy 
számban látogatnak el a helyi sportpályára a focidrukkerek. A településen a sportolni vágyóknak 
rendelkezésre áll egy felszerelt edzőterem, de megoldott a jógatanfolyamra járó hölgyek részére is a 
megfelelő helyiség. 

 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

 

A Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat a gyermekjóléti és családsegítő szolgálatokat 
látja el a kistérség 31 településén, így Nagyorosziban is. Egyrészt segíti, kiegészíti a nevelési-oktatási 
intézmények munkáját, másrészt támogatja a családokat a különböző problémák megoldásában. 

 

A házi és a jelzőrendszeres segítségnyújtás megoldott a községben. (igénybe vevők száma 35 fő) 

 

A településen a közétkeztetést biztosító konyhán az  étkezés térítés ellenében igénybe vehető. 

 

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

 
Nincs adat, mert ezzel kapcsolatosan bejelentés az önkormányzathoz nem érkezett. 
 

 



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

 

Nagyorosziban a háziorvosi szolgálat rendelési időben is soron kívül biztosítja a beteg gyermekek szakszerű 
ellátását. 

 
3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

 

 
a) közösségi élet színterei, fórumai 

 

Nagyorosziban működik könyvtár és falumúzeum is, melyek biztosítják a közművelődési feladatok 
ellátását. A Falumúzeum ezernyi látnivalót tartogat a múlt után érdeklődőknek. 

Valószínűleg a település területi elhelyezkedéséből adódik az, hogy Nagyorosziban kialakult sajátos 
kulturális arculata. A könyvtár mellett az egyház és a civil szervezetek is részt vállalnak a közművelődési 
feladatok ellátásában. 

Minden évben megrendezésre kerül a majális, a Palócgulyás-fesztivál a veteránautós-motoros felvonulás a 
szüreti mulatság és bál. 

Nagyorosziban nagy hagyománya van a sportnak, elsősorban a labdarúgás és a vadászat területén. 

 
 

 

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

Nem releváns. 

 

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

 

A településen gyakran szerveznek jótékonysági bálokat. Az óvoda, iskola és a néptánccsoport  
támogatására. A befolyt összegek kizárólag játszótér felújításra, korszerűsítésre, játék vásárlásra, illetve a 
néptánc csoport estében az utazási költségekre és a táncruhákra fordítódik. 

 
 

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

 
Roma nemzetiségi önkormányzat Nagyorosziban jelenleg nincs. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

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

 

 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A közfoglalkoztatásra alacsony a létszámkeret - az 
önkormányzat által felvehető közfoglalkoztatottak 
számát a munkaügyi központ határozza meg. 

Pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése. 

A tartós, 180 napnál régebben regisztrált 
munkanélküliek száma ás aránya magasnak 
mondható. 

Együttműködés a munkaügyi központtal, pályázati 
lehetőségek nyomon követése. 

2011-ben már 128 főt részesített lakásfenntartási 
támogatásban az önkormányzat. 

Még több rászoruló háztartás tájékoztatása a 
támogatás lehetőségéről. 

 
 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 
 

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

 

Az óvoda és az iskola meghatározó szerepet tölt be a településen. Nagyorosziban önállóan működik a 
Nefelejcs Napközi Otthonos Óvoda és az 1-8 osztályos Börzsöny Általános Iskola. 

 

A községben jelenleg is folyamatosan biztosítva van az óvodáskorú gyermekek elhelyezése. Összesen 4 
csoport a korosztálynak megfelelően (mini, kis, középső és nagycsoport) működik 80 férőhellyel de törvényi 
lehetőség szerint 100 gyermeket vehetne fel az intézmény. A szülők szívesen íratják be és hordják a gyereket 
az óvodába. 

 

év
3-6 éves korú 

gyermekek száma

óvodai gyermekcsoportok 

száma

óvodai férőhelyek 

száma

óvodai feladat-ellátási 

helyek száma

óvodába beírt 

gyermekek száma

óvodai gyógypedagógiai 

csoportok száma

2008 83 4 80 1 83 0

2009 80 4 80 1 80 0

2010 87 4 80 1 87 0

2011 93 4 80 1 93 0

2012 99 4 80 1 99 0

4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3.

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 
 

 



 

 

Lakókörnyezetünkben, az óvodai felvételi határokat tekintve nincsenek végletes esélyegyenlőségi 
különbségek. A szociális hátrányok kompenzálását célzó rendszeres gyermekvédelmi támogatások 
folyósítása alapján a hátrányos helyzetű gyerekek ingyenesen étkeznek. Ezek a gyermekek is rendszeresen 
járnak óvodába és vesznek részt a mindennapi tevékenységben. 

Az óvodai nevelés során biztosítják a gyermekek számára az optimális feltételeket az egészséges életmód 
kialakításához, a megfelelő érzelmi nevelést, valamint az életkorukhoz igazodó értelmi fejlesztést. Az 
intézmény dolgozói kiemelt faladatként kezelik a nehezen szocializálható, illetve a problémákkal küzdő 
gyermekek egyéni fejlesztését, felzárkóztatását. 

Az eltérő családi nevelésből, illetve anyagi hátrányból adódó különbségek kompenzálása érdekében az 
intézmény dolgozói az alábbiak szerint végzik a munkájukat: 

 vezérlő elv az optimizmus 

 a gyerekek jogait minden körülmények között érvényesíteni kell 

 minden kisgyermeket el kell fogadni a hibáival együtt és a saját értékeihez képest kell fejleszteni és 
minél több sikerélményhez kell juttatni 

 elsődleges célpont a közvetlen, őszinte, érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes légkör kialakítása 

 a gyerekek és nevelési céljainak megvalósulása érdekében fontos a szülőkkel és a helyi 
családvédelmi szervezetekkel való szoros kapcsolattartás 

A Nefelejcs Napköz Otthonos Óvoda felvállalja a sajátos nevelésű gyermekek integrált nevelését, 
fejlesztésüket egy pszichopedagógusi végzettségű óvodapedagógus végzi. 

Az intézményben 9 fő diplomás óvodapedagógus, 4 fő dajka/gondozónő és 1 fő kisegítő személyzet dolgozik. 
Az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít ennek az intézménynek fenntartására, eszközbővítésére (épület-
felújítás, udvar, játszóudvar játékeszközök bővítése, fejlesztése). 

 

 

 

 
4.4.1. számú táblázat - Óvodai 
nevelés adatai  

 

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 1 

Hány településről járnak be a 
gyermekek 

1 

Óvodai férőhelyek száma 80 

Óvodai csoportok száma 4 

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

7 h-tól 17 h-ig  

A nyári óvoda-bezárás 
időtartama: () 

augusztus (1 hónap) 

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 9 0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 9 0 

Gyógypedagógusok létszáma 0 0 

Dajka/gondozónő 4 0 

Kisegítő személyzet 1 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
 

A Börzsöny Általános Iskola kiszolgálja a települések és a térség oktatási igényeit, olyan szellemi központ, 
mely sokirányú kapcsolatot teremt környezetével. Ez a szolgáltatási funkció a környezete, partnerei által 
támasztott követelményekhez igazodik. 

 



Az általános iskolában valamennyien normál tanterv szerint tanulnak, emelt szintű oktatás nincs. 
Nagyorosziba járnak iskolába Horpács község alsó és felső tagozatos diákjai. Az iskolán belül napközis 
foglalkozás működik. 

A szakos ellátottság az iskolában jó. A pedagógusok felkészültsége megfelelő. Az iskolában középtávú és éves 
beiskolázási terv alapján vettek részt a tanárok továbbképzéseken, tudatosan fejlesztve az intézmény 
infrastruktúráját. 

Az általános iskola dolgozói különösen odafigyelnek a nehéz sorsú tanulókra. 

 

Az iskolai tanulók létszáma kis mértékben de folyamatosan csökken a településen, a napközis diákok száma 
emelkedik, de a tanulók összlétszámához képest a napközisek száma alacsonynak mondható. Ennek oka az 
otthontartózkodó szülők, nagyszülők.  

 

 

 

Általános iskola 1-4 évfolyamon 

tanulók száma

Általános iskola 5-8 évfolyamon 

tanulók száma

általános iskolások 

száma

fő fő fő fő %

2010/2011 74 88 162 23 14,2%

2011/2012 77 80 157 30 19,1%

2012/2013 83 77 160 32 20,0%

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma

tanév

napközis tanulók száma

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

 

 

 

általános iskolai feladat-

ellátási helyek száma

1-4 évfolyamon 5-8 évfolyamon összesen 1-4 évfolyamon 5-8 évfolyamon összesen db

2010/2011 4 4 8 1 0 1 1

2011/2012 4 4 8 1 0 1 1

2012/2013 4 4 8 1 1 2 1

4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai

általános iskolai osztályok száma a gyógypedagógiai 

oktatásban

tanév

általános iskolai osztályok száma

 
 

 

 

 



Ellátatlan a településen a bölcsőde, a családi napközi, a házi gyermekfelügyelet, a családok átmeneti 
otthona.  Valós  igény nem mutatkozik, ennek oka valószínűleg a falusias település szerkezet. 

 

 

A tartósan beteg, fogyatékkal élő gyermekek száma 2008-2011. év között stagnált, éves szinten 7-9 főt 
jelent. 

Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezményben összesen 1 főt részesített az önkormányzat. 

 

 

 

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

 

A gyermekek védelme  a gyermek családban történő nevelésének elősegítésére, veszélyeztetettségének 
megelőzésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő 
védelmének biztosítására irányuló tevékenység. 

Veszélyeztetettség olyan – a gyermek vagy más személy által nyújtott – magatartás, mulasztás vagy 
körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését 
gátolja vagy megakadályozza. 

A védelembe vétel a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés. A kialakult 
veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermek védelembe vétele a gyermekjóléti szolgáltatás 
faladata. 

2013. szeptember 1-jéig hatályos szabályozás értelmében hátrányos helyzetű (HH) az a gyermek, tanuló, 
akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultságát családi körülményei, szociális helyzete miatt 
megállapították. Ezen belül halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) az a gyermek, tanuló, akinek törvényes 
felügyeletét ellátó szülője, óvodás gyermek esetén a gyermek hároméves korában, tanuló estén a 
tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait 
befejezte sikeresen. Halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek és tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek. 

 

A Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 31 településen látja el a gyerekek és a családok 
védelmét. A gyermekjóléti szolgálat olyan, gyermekek érdekeit védő speciális személyes szociális 
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi, 
lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermekek veszélyeztetettségének 
megelőzését. 

A gyerekek veszélyeztetettségének főbb okai: 

 anyagi problémák (munkanélküliség, alacsony jövedelem, nehéz megélhetési körülmények) 

 lakáskörülmények (lakhatás minimális feltételeinek hiánya, minimális komfortfokozat) 

 nem megfelelő életvitel (szenvedélybetegségek, szülői elhanyagoltság) 

 családi problémák (válás, családtagok közötti nem megfelelő kommunikáció, szülők közötti kapcsolat 
megromlása 

 fejlődési rendellenességek 

 tanulási, mentális, viselkedési zavarok, agresszív viselkedési formák. 

 

 

 

 

 

 

Nagyorosziban a védelembe vett 18 év alattiak száma folyamatosan növekszik, addig a veszélyeztetett 
kiskorú gyerekek számánál csökkenés figyelhető meg.  

 



év
védelembe vett 18 év 

alattiak száma

Megszűntetett esetek száma a 18 év 

alatti védelembe vettek közül

veszélyeztetett kiskorú gyermekek 

száma

2008 0 0 33

2009 2 0 34

2010 4 1 32

2011 7 3 25

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

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

A rászoruló családok gyermekeinek védelmét szolgálja a helyi önkormányzatoknál igényelhető rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény. Sajnos folyamatosan emelkedik azon családok száma, akik rászorulnak erre 
a kedvezményre. Ennek oka az egyre több embert érintő munkanélküliség miatt kialakult rossz 
életkörülmények (eladósodottság). A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a család egy főre eső 
jövedelme arányában állapítják meg. 

Ez a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény segítséget nyújt a bajba jutott családoknak, hogy napközben 
térítésmentesen tudjanak étkezni a közoktatási intézményekbe (óvoda, iskola) járó gyermekek, illetve 
ingyenes tankönyvet is igénybe vehetnek.  

 

 

 

év

Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesítettek 

száma

Ebből tartósan 

beteg fogyatékos 

gyermekek száma

Kiegészítő gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesítettek száma 

Ebből tartósan beteg 

fogyatékos gyermekek 

száma

Rendkívüli 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesítettek száma

2008 149 7 1 0 0

2009 138 8 1 0 0

2010 156 9 1 0 0

2011 147 7 1 0 0

2012 164 8 1 0 0

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
 

 

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

Helyi juttatásban (pl. beiskolázási segély) az önkormányzat nem tudja részesíteni a szülőket költségvetési    
forrás hiánya miatt. 



 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

 
A településen a kedvezményes iskolai étkezésben részesülők száma és aránya növekszik, melynek oka 
többek között a családokat sújtó munkanélküliség, eladósodottság stb.  

 

év

 Ingyenes étkezésben 

résztvevők száma 

óvoda

Ingyenes étkezésben 

résztvevők száma iskola 

1-8. évfolyam

50 százalékos mértékű 

kedvezményes étkezésre 

jogosultak száma 1-13. évfolyam

 Ingyenes tankönyv-

ellátásban 

részesülők száma

Óvodáztatási 

támogatásban részesülők 

száma 

Nyári étkeztetésben 

részesülők száma

2008 29 41 18 119 0 0

2009 26 38 24 74 0 0

2010 28 47 14 83 0 34

2011 26 53 9 69 0 0

2012 28 60 13 78 0 0

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

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
 
 
 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

 
Nem releváns. 

 
 
 
 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 
Nem releváns. 
 

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

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

betöltetlen státuszok) 

 

Nagyoroszi községben jelenleg 1 a védőnői ellátási körzet van, melyet egy szakképesítéssel rendelkező 
védőnő lát el. 

A védőnői ellátás fő területei: 

 tanácsadóban végzett gondozási tevékenység 

 családlátogatások 

 oktatási intézményekben végzett védőnői feladatok 

 

 A védőnő feladata a megelőző ellátás, a prevenció. A feladatokat önállóan végzi, szorosan együttműködve 
az önkormányzat vezetésével, házi orvossal és a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat gondozóival. 

A védőnői tevékenység szakmai felügyeletét a Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szerve látja el. 



A statisztikai adatok szerint a településen folyamatosan csökken az 1 védőnőre jutó 0-3 éves korú gyerekek 
száma, ez 2008-ban 109, addig 2011-ban már csak 84 gyereket jelentett.  

Nagyorosziban jelenleg nincs külön gyermekorvosi szolgálat, ezért a betegek alapellátását a felnőtt 
háziorvosi szolgálat látja el, a szakorvosi ellátás a közeli városokban biztosított. 

 

  

 

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

hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

 
Nagyorosziban jelenleg nincs külön gyermekorvosi szolgálat, ezért a betegek alapellátását a felnőtt 
háziorvosi szolgálat látja el, a gyermekek szakorvosi ellátás a közeli városokban biztosított. 

 

 

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

 
Nincs adat.  
 

d) gyermekjóléti alapellátás 

 

A gyermekjóléti alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez, 
életkörülményeinek javításához. Nagyoroszi Község Önkormányzata a gyermekjóléti alapellátásokat az 
alábbiak szerint biztosítja: 

 gyermekjóléti szolgálat 

 óvoda 

 általános iskolai napközi  

 

A gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el a védőnői szolgálattal 
együttműködve. A szolgálat feladatai többek között a településen élő gyermekek szociális helyzetének 
folyamatos figyelemmel kisérése, a gyermekek jogairól, a részükre biztosított támogatásokról való 
tájékoztatás, az ezekhez való hozzájutás segítése, a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervének 
lekészítése, a helyettes szülői hálózat megszervezése, a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi 
feladati ellátásának segítése stb. 

Az önkormányzat a gyermekek napközben ellátása keretében a családban élő gyermekek életkorának 
megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelést és étkeztetését szervezi meg azok számára, akiknek 
napközbeni ellátásáról szüleik munkavégzésük, egészségügyi állapotuk vagy egyéb ok miatt nem tudnak 
gondoskodni. Az ellátás intézményi formái az óvoda, általános iskolai napközi. Nyári napközi nincsen, 
óvoda augusztus hónapban nem működik. 

 

e) gyermekvédelem 

 

A gyermekvédelem a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének 
megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő 
gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A gyermek védelmét pénzbeli, 
természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi 
szakellátások, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 
megfogalmazott hatósági intézkedések biztosítják. A gyermekek védelmét a Nagyoroszi Önkormányzat 
pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében 
biztosítja: 

 Pénzbeli és természetbeni ellátások: 

- rendszeres gyermekvédelmi támogatás 



- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

 Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: 

- gyermekjóléti alapszolgáltatás 

- gyermekek napközbeni ellátása 

- gyermekek átmeneti gondozása 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

A településen anyaotthon, családok átmeneti otthona nem működik, ezért krízishelyzetben igénybe 
vehető szolgáltatások Nógrád megye két városában vehető igénybe. Anyaotthon Balassagyarmaton, 
családok átmeneti otthona Salgótarjánban érhető el. Gyermekotthon Szátokon található. 

 

 

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

A településen élő gyermekek számára a helyi sportegyesület az utánpótlás nevelés keretében fontos 
szerepet játszik a gyermekek és fiatalok szabadidejének egészséges és hasznos eltöltésében, lehetőséget 
adva mindenkinek bármilyen jellegű megkülönböztetés nélkül.  

 

 

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

A gyermekek egészséges fejlődésének alapfeltétele az egészséges étkezés. A mélyszegénységben élő 
gyerekek közül sokan otthon nem jutnak megfelelő mennyiségű és minőségű egészséges táplálékhoz. Ezért 
van nagy jelentősége az önkormányzat által szervezett intézményekben történő közétkeztetés. A 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő óvodás és általános iskolás gyermekek térítés 
mentesen étkezhetnek az intézményekben. A gyermekek nyári étkeztetése nem megoldott a településen. 
 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása esetében a halmozottan hátrányos helyzetű 
óvodáskorú gyereke és az 1-8. osztályos tanulók ingyenesen, míg a hátrányos helyzetű tanulók 50 %-os 
térítési díj ellenében jogosultak étkeztetésben részesülni. Ingyenes tankönyvellátásra jogosult az a tanuló, 
aki tartósan beteg, testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 
három-, vagy többgyermekes családban él. 

 

év

 Ingyenes étkezésben 

résztvevők száma 

óvoda

Ingyenes étkezésben 

résztvevők száma iskola 

1-8. évfolyam

50 százalékos mértékű 

kedvezményes étkezésre 

jogosultak száma 1-13. évfolyam

 Ingyenes tankönyv-

ellátásban 

részesülők száma

Óvodáztatási 

támogatásban részesülők 

száma 

Nyári étkeztetésben 

részesülők száma

2008 29 41 18 119 0 0

2009 26 38 24 74 0 0

2010 28 47 14 83 0 34

2011 26 53 9 69 0 0

2012 28 60 13 78 0 0

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

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

 

 

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

 

Nem releváns. 

 



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

 
Nincs adat. 

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

lehetőségei és esélyegyenlősége 

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

 
Az óvoda kapcsolatrendszerét tekintve a helyi nevelési programban megfogalmazottak alapján fontos a 
rendszeres, legalább havonkénti konzultáció a helyi gyermekvédelmi feladatokat ellátókkal. Így folyamatos 
az információáramlás a hátrányos helyzetű óvodás gyermekekről és a velük kapcsolatos tudnivalókról. 
A gyermekekkel való foglalkozás során kiemelt feladat minden óvodapedagógusnak, hogy a halmozottan 
hátrányos, illetve hátrányos helyzetű gyereket a tapasztalt problémáknak megfelelően napi 
rendszerességgel, külön fejlessze és ezt írásban is dokumentálja. 
A település óvodájában a hátrányos helyzetű gyerekek száma általában az összlétszám 40 %-a, ami 
általában 34-40 fő között van. Az intézményben 1 HHH-s gyermek volt, aki 2012-ban került az óvodába és 
még jelenleg is idejár. Jelenleg az óvodában SNI-s gyermek nincs. 
 

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

 

A Nefelejcs Napköz Otthonos Óvoda felvállalja a sajátos nevelésű gyermekek integrált nevelését, 
fejlesztésüket egy pszichopedagógus végzettségű óvodapedagógus végzi. A nagycsoportosokat minden 
szeptemberben felméri a pszichopedagógus, majd a problémának megfelelően heti rendszerességgel 
fejleszti a különféle nehézségekkel küzdő gyerekeket. 

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

között és az egyes intézményeken belüli szegregációs  

 
Nagyorosziban nincs hátrányos megkülönböztetés az oktatás, nevelés területén, tehát az intézményekben 
szegregáció nincs. 
 

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

Nem releváns. 
 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

Nincs adat. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

 
 
 
 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

A nemek közötti hátrányos megkülönböztetést több jogszabály is tiltja, ezek között is kiemelt szerepet 
foglal el az Alaptörvény és a Munka Törvénykönyve. Ugyanakkor a nők és a férfiak között a társadalmi élet 
minden területére kiterjedő egyenlőtlenségek természetének, okainak feltárását nem írja elő jogszabály. 

A nők esélyegyenlőségének jogi alapvetései, miszerint 

 a nők és a férfiak egyenjogúak, egyenlő jogok illetik meg őket minden polgári, politikai, gazdasági, 
kulturális, szociális jog tekintetében, 

 a nőket a férfiakkal egyenlő bánásmód illeti meg a munkavállalás, a munkafeltételek, szakképzés, 
előmeneteli lehetőségek terén 

 szociális biztonság területén. 

A munkaviszonnyal, a munka díjazásával kapcsolatban érvényesülnie kell az egyenlő bánásmódnak. A nők 
esetében figyelemmel kell lenni a védett tulajdonságokra: nem, családi állapot, anyaság és terhesség 
tekintetében. 

 

 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 

A nők között is kiemelten hátrányos helyzetben vannak a 45 év feletti nők a változó képzettségi 
körülmények, a pályakezdők szakmai tapasztalat hiánya, alacsony iskolai végzettség, a gyesen lévő, illetve a 
kisgyermekes anyukák a munkából való kiesés miatt. Tapasztalatok szerint a gyermekvállalás, a 
munkahelytől való hosszabb idejű távolmaradás nagymértékben rontja a nők munkaerőpiacra való 
visszalépés esélyeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Kedvezményes nyári étkeztetés nem biztosított a 
településen. 

 Pályázatok figyelemmel kísérése, pályázati pénzek 
igénylése. 

Nő a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülők száma.  

Minden rászoruló tájékoztatása a támogatás 
lehetőségéről. A halmozottan hátrányos helyzetűek 
feltérképezése. 

  



 

férfiak nők férfiak nők férfiak nők

2008 772 724 681 645 91 79

2009 609 714 518 628 91 86

2010 764 724 696 647 68 77

2011 763 719 689 621 74 98

év
Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében

 
Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés     

 

A táblázat adatai arról adnak tájékoztatást, hogy a településen milyen arányban érinti a nemeket a 
munkanélküliség. 

A települési adatokat figyelembe véve elmondható, hogy a munkavállalási korú nők száma kevesebb, mint a 
férfiaké, a munkanélküli nők száma megnőtt. A munkavállalási korú lakosság a 15-64 év közöttiek 

 

 

 

 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

 
A munkanélküliek közül a nők szívesebben vesznek rész foglalkoztatást segítő és képzési programokban, 
mint a férfiak. Ezeket a képzési programokat a munkaügyi központ szervezi. 
 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 
 

Az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkező nők elhelyezkedési esélyei nehezebbek, mint az 
ugyanolyan végzettségű férfiaké, mert a férfiak több munkakörben alkalmazhatók akár fizikai alkalmasság, 
akár családi kötöttségre való tekintettel. 

 

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

 
A nők munkaerő-piaci hátrányos megkülönböztetése pl. bérezés területén nehezen vizsgálható jelenség. 
Településünkön ez nem releváns. 

 
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.) 

Nagyorosziban bölcsőde nincs, de napközi otthonos óvoda működik. Az óvodai férőhelyek száma 80, de 
törvényi lehetőség szerint 100 főt vehet fel az intézmény. A nők elhelyezkedése szempontjából fontos 
tényező, hogy a gyermekek napközbeni ellátása megoldott legyen. A Nefelejcs Napközi Otthonos Óvoda 
reggel 7 órától délután 17 óráig tart nyitva, ezzel biztosítva a gyermekek napközbeni felügyeletét, 
nevelését, oktatását és étkeztetését. Településünkön családi napközi nem működik. 

 

 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

A családtervezés, anya- és gyermekgondozás a védőnői hálózat szakmai munkájában jelenik meg. A 
védőnői hálózat hatékony működése szolgálja a gyermekek és az anya védelmét. A leendő szülők számára 
a gyermekgondozással kapcsolatos ismeretek átadását már a várandós korban kezdik meg. A 
családtervezéssel, gyermekvállalással kapcsolatos ismeretek átadása megfelelő. Egy védőnő nem csak a 



kisgyermek egészségi állapotának felügyeletét végzi, hanem a kismama lelki és gyakorlati segítése is a 
feladata. Kapcsolatot tart a házi orvossal, a nevelési-oktatási intézmények vezetőivel, a gyermekjóléti és 
családsegítő szolgálat családgondozójával.  

Az életkor kitolódása (sok esetben fontosabb a karrier kiépítése, mint a családalapítás), a nem rendszeres 
vagy alacsony jövedelem, a lakáshiány, a kilátástalanság, eladósodás, a létbizonytalanság miatt, évről évre 
csökken a születendő gyerekek száma.  
 

év védőnők száma
0-3 év közötti 

gyermekek száma

átlagos gyermekszám 

védőnőnként

2008 1 109 109

2009 1 99 99

2010 1 92 92

2011 1 84 84

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

 
Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés   

 

 

 

 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

A családon belüli, nők ellen irányuló erőszak nem jellemező a községben. Ez nem jelenti azt, hogy esetleg 
nem fordulhat elő, azonban erre nem mindig derül fény, mert az érintett nem beszél szívesen róla. 
 

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

A településen anyaotthon, családok átmeneti otthona nem működik, anyaotthon Balassagyarmaton, 
családok átmeneti otthona Salgótarjánban érhető el. 

 

 

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

Nagyorosziban a közéletben a nők aktivitása magasabb, mint a férfiaké. A hivatalban, szociális, nevelési, 
oktatási területen a férfiak száma elenyésző. Az önkormányzati képviselő-testületben 1 nő tölt be 
képviselői tisztséget, de női vezetője van a helyi nyugdíjas klubnak is. 
 

 

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

A sokgyermekes, kisgyermeket nevelő vagy gyermeküket egyedül nevelő anyák, továbbá a 45 év feletti nők 
különösen hátrányos helyzetben vannak a munkaerőpiacon. Ennek oka egyebek között a magyar 
társadalom hagyományos családmodelljében keresendő, mert még ma is sokan azt vallják, hogy a nők 
helye a ház körül, a családban van, nem pedig a munkaerőpiacon.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Emelkedő tendenciát mutat a munkanélküli nők 
aránya a településen, a nők között több a tartós 
munkanélküli. 

1.Inaktivitás okának feltárása családsegítő, védőnő, 
óvoda, iskola bevonásával. 
2. Kapcsolattartás a Munkaügyi Központ 
Kirendeltségével, az érintettel folyamatos 
tájékoztatása állás és képzési lehetőségekről.  

 
 
 
 
 
 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

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

A társadalombiztosításról szóló 1997. évi LXXXI. tv. értelmében a kötelező társadalombiztosítási 
nyugdíjrendszer 

1. saját jogú nyugdíj és 
2. hozzátartozói 

nyugellátásokat biztosít. 
A saját jogú nyugellátások körébe tartozik 

1. az öregségi nyugdíj 
2. a rehabilitációs járadék. 

 
A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó hozzátartozói nyugellátás 

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

 
Településünkön több a nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő nő, mint a férfi. Az időskorúak családi 
állapotára jellemző, hogy korban előrehaladva fokozatosan csökken a házasok és növekszik az özvegyek 
aránya. A nyugdíjasok között igen magas az egyszemélyes háztartások száma. Ezen háztartások nagy részét 
alacsony nyugdíjjal rendelkező nők alkotják. Az, hogy az idősek hogyan élik meg az évek múlását, az 
egyedüllétet, nagymértékben függ a társadalom, a helyi közösség nyújtotta életkörülményektől, az idősekkel 
szemben tanúsított magatartástól. 
Az idősek helyzetét nehezíti, hogy a család aktív tagjai távol vannak vagy a megélhetési gondok miatt több, 
mint nyolc órát dolgoznak, így kevés idő marad az idősek gondozására, a velük való együttlétre, törődésre. 
 
 
 
Az idős ember egyedül marad, szellemi és fizikai aktivitása hanyatlik, önellátási képessége beszűkül. Ez 
nagyon sok embernél okoz pszichés megbetegedéseket. Gyakorinak mondható a depresszió és a dementia 
kialakulása. 
Fentiek miatt egyre inkább nő a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások iránti igény, ami jelentős 
kihívás elé állítja az önkormányzatot.  



 
 
 
 
 

év
nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban 

részesülő férfiak száma

nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban 

részesülő nők száma
összes nyugdíjas

2008 263 309 572

2009 256 307 563

2010 257 300 557

2011 263 306 569

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

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
 
 

 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

 

Az idősek, nyugdíjasok jövedelmi helyzetére tekintettel az egészségesek szívesen végeznének 
jövedelemkiegészítő tevékenységet. Erre viszont az esély a munkaerőpiacon nincs. A település 
önkormányzata az idősek és nyugdíjasok részére munkalehetőséget biztosítani nem tud. 

 

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

 

Nagyorosziban a nyugdíjas klub az elmúlt években számítógépes tanfolyamot szervezett a nyugdíjasok 
részére. 

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

A foglalkoztatás területén a hátrányos megkülönböztetésre vonatkozóan nincs adat. 

 

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

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 
Nagyorosziban az idősek egészségügyi alapellátását a háziorvosi szolgálat biztosítja, az egészségügyi 
szakellátások a közeli városokban, Rétságon és Balassagyarmaton érhetők el. 
A településen lehetőség van étkeztetésre, melynek során az időseknek házhoz szállítják az ételt. A házi 
segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás is megoldott a községben. A szolgáltatást igénybe 
vevők száma folyamatosan emelkedik. 
Nagyorosziban tavasszal megkezdődött az Idősek Napközi Otthonának építése. 
 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 
A községben nyugdíjasklubok is működnek, melynek keretében az idősek rendszeresen részt vesznek 
kirándulásokon és különféle rendezvényeken, megtekintenek színházi előadásokat, kiállításokat stb.  
 

 



c) idősek informatikai jártassága 

A nyugdíjas klub által szervezett számítógépes tanfolyam keretében többen megtanulták alapszinten a 
számítógép használatát a faluban élő idős emberek közül. A könyvtárban ingyenes számítógép, internet 
használat áll rendelkezésre, melyek működésében az ott dolgozók szívesen segítenek, megmutatják azok 
használatát. 

 

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

Nagyorosziban pályázati források felhasználásával épül az Idősek Napközi Otthona. Ez a szociális intézmény 
lehetőséget teremt majd az idős emberek számára, hogy napközben ne magányosan, hanem társaikkal 
együtt töltsék a mindennapokat, megfelelő nappali gondozásban, ellátásban részesüljenek. A település 
nyugdíjas lakói szívesen vesznek részt a községben szervezett programokon, pl. majális, falunap, palóc-
gulyás fesztivál, szüreti bál.  

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Az idős korosztály könnyen válik bűncselekmény 
áldozatává. 

Bűnmegelőző előadások tartása a rendőrség 
bevonásával. 

Településünkön több a nyugdíjban, nyugdíjszerű 
ellátásban részesülő nő, mint a férfi. 

Igényfelmérés. Önkéntesek szervezése a nyári (pl. 
fűnyírás) és téli (pl. hólapátolás) háztartási munkák 
elvégzésére. 

 
 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 
A fogyatékkal élőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre értékelhető statisztikai adatok, melyek alapján 
pontos képet lehetne alkotni a fogyatékkal élők egészségügyi, foglalkoztatási helyzetéről. 

 

A fogyatékos emberek és azok családjaik világszerte a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják, 
évszázadok óta a szociális élet peremére sodródva élnek, boldogulásukat ezernyi tényező hátráltatja. 

Településünkön a fogyatékkal élők többsége mozgásszervi fogyatékos, de élnek köztünk vakok és siketnémák 
is. A fogyatékosság hátterében több tényező bonyolult kölcsönhatása állhat, ilyenek lehetnek például a testi, 
pszichológiai, szociális vagy örökletes tényezők. A fogyatékkal élők legnagyobb részének egyetlen 
megélhetési forrása az alacsony összegű rokkantnyugdíj, járadék vagy segély. Egyes esetekben az iskolai 
végezettségük elmarad az egészséges társaikétól, ami tovább rontja megélhetési esélyeiket. Ezen ellátások 
számukra szűkös megélhetést biztosítanak. A tartós egészségügyi problémával, valamint a fogyatékkal élő 
emberek munkaerő-piaci lehetőségei erősen behatároltak. Sajnálatos módon az önkormányzat nem tud a 
megváltozott munkaképességű emberek számára munkalehetőséget biztosítani. 

Községünk nem rendelkezik sem önkormányzati, sem egyházi sem civil fenntartású intézménnyel, ahol az 
egészségkárosodott, fogyatékkal élők nappali ellátásban részesülnének.  

 

 

 

 

 



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

 
Nincs adat. 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 
Nincs adat. Általánosságban azonban elmondható, hogy elhelyezkedésük során számos akadállyal kell 
megküzdeniük, a munkáltató előítélete mellett a közlekedési eszközök használata is nehezíti helyzetüket. 

 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

 
Nem releváns. 

 
 

 

 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

A fogyatékkal élők legnagyobb részének egyetlen megélhetési forrása az alacsony összegű rokkantnyugdíj, 
járadék vagy segély. A fogyatékkel élők számára az alábbiakban felsorolt ellátási formákat biztosítanak a 
jogszabályok: 

 fogyatékossági támogatás 

 rokkantsági járadék 

 közlekedési kedvezmény 

 parkolási igazolvány 

 fogyatékos személyek számára biztosított alap- és szakosított alapellátási formák 

- szociális alapszolgáltatások: étkeztetés, családsegítés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás 

- szakosított ellátási formák: ápolást, gondozást nyújtó intézmények, fogyatékos személyek 
otthona, rehabilitációs intézmények, fogyatékos személyek gondozóháza, lakóotthon 

 
Az érsekvadkerti Kolping Támogató Szolgálat a fogyatékosok támogató szolgálatát működteti a rétsági 
kistérség összes településén, köztük Nagyorosziban is.  

 

Az alábbi táblázat a megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásban részesülők számát 
mutatja a településen. 

év
megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásaiban részesülők száma

egészségkárosodott személyek szociális 

ellátásaiban részesülők száma

2008 44 0

2009 35 2

2010 35 4

2011 n.a 2

2012 n.a 3

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

 

 



 

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

 

 

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

 
Az önkormányzat megoldotta a közintézmények akadálymentesítését (pl. a gyógyszertár, az önkormányzat, 
az élelmiszerüzletek, az óvoda és iskola, az orvosi rendelő) már a mozgáskorlátozottak számara is könnyen 
megközelíthető.  

 

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

 

Az akadálymentesítés az intézményekben és azok közvetlen környezetében megoldott, így a fogyatékkal 
élők számára könnyen elérhető a közszolgáltatások, a sport- és kulturális programokban való részvétel. 
 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

 
A településen lévő munkahelyek igyekeznek megfelelni a jogszabályi elvárásoknak, ahol az 
akadálymentesítettség még nem biztosított, ott ennek a problémának a kiküszöbölése folyamatosan 
megtörténik. 

 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

 

Nagyorosziban több helyen a gyalogos forgalom céljára épített járdák műszaki állapota nem megfelelő, a 
járdák megkopottak, felszínük nem egyenletes, töredezettek, megsüllyedtek vagy a fák gyökerei által 
megemelkedettek, a járdaszakaszok vége nincs kiképezve a fogyatékkal élők számára történő biztonságos 
és könnyebb lejutáshoz, de ez problémát jelent a nehezebben közlekedő idősebb korosztály számára is. 

 

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

Nem releváns. 
 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

Nem releváns. 
 
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A településen több járdaszakasz műszaki állapota 
nem megfelelő, balesetveszélyes. 

1.Felmérés.  
2. A járdák felújítása, akadálymentesítése pályázati 
források bevonásával. 

 
 
 
 
 



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

 

a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek, 
önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként bemutatva, 
önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.) 

 
A helyi önkormányzatnak, a kulturális és oktatási intézményeknek, a községben működő kis- és 
mezőgazdasági vállalkozóknak, az egyház képviselőinek, a falu lakosságának, kicsiknek és nagyoknak, 
időseknek és fiataloknak közös érdeke és felelőssége, hogy Nagyoroszi a jövőben is még élhetőbb 
településsé váljon. A községben működnek civil szervezetek: 

 Nyugdíjas Klub 

 Polgárőr egyesület 

 Sportegyesület 

 Vöröskereszt helyi szervezete 

melyek a közös célok, sport, szórakoztatási, kulturális, környezetvédelmi és fejlesztési célok 
megvalósításához mozgósíthatók és szívesen veszik ki részüket a közösségi munkából a közösségi célok 
megvalósítása érdekében. Legyen az falunap, majális, sportesemény, nemzeti ünnep, jótékonysági 
rendezvény, társadalmi munka stb. 

 

 

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

 
A Nagyoroszi Község Önkormányzata pénzbeli támogatást nyújt a nyugdíjasklub, a polgárőr egyesület, a 
sportegyesület és a templom működési költségeihez. 
 

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

 
Nagyoroszi-Horpács Községek Körjegyzősége és Pusztaberki Község Önkormányzata határozatlan 
időtartamra közös önkormányzati hivatalt hozott létre Nagyoroszi Közös Önkormányzati Hivatal 
elnevezéssel.     
A Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálat a rétsági és balassagyarmati térség 31 
településén végzi a feladatát.  A szolgálat központja Nagyoroszi. A másik terület az idősgondozás, mely 
keretében a rétsági intézmény szolgáltatásait veszi igénybe az önkormányzat.  

 
 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 
Településünkön nemzetiségi önkormányzat nem működik. 
 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 
A faluban működő Polgárőrség segít a rendőrség munkáját a közbiztonság fenntartásában. 
 

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

 
Nincs adat. 

 
 
 



9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

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

 
A helyi esélyegyenlőségi programot Nagyoroszi Község Önkormányzatának képviselő-testülete hagyja jóvá. A 
Program az önkormányzat honlapján és hirdetőtábláján megtekinthető. 

 

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

 

Folyamatos visszacsatolás, kötelező vagy módosítás esetén: a honlap fórumán, kérdőív kitöltésével, a 
programot tárgyaló képviselő-testület ülésére történő meghívás révén. 



A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 
 

1. A HEP IT részletei 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

Célcsoport Következtetések 

 
problémák beazonosítása  

rövid megnevezéssel 
fejlesztési lehetőségek meghatározása  

rövid címmel 

 

Romák és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

A közfoglalkoztatásra alacsony a létszámkeret - 
az önkormányzat által felvehető 
közfoglalkoztatottak számát a munkaügyi 
központ határozza meg. 
A tartós 180 napnál régebben regisztrált 
munkanélküliek száma és aránya magasnak 
mondható. 
2011-ben már 128 főt részesített 
lakásfenntartási támogatásban az 
önkormányzat. 

Pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése. 
 
 
 
Együttműködés a munkaügyi központtal, 
pályázati lehetőségek nyomon követése. 
 
Még több rászoruló háztartás tájékoztatása a 
támogatás lehetőségéről. 

 

Gyermekek 

Kedvezményes nyári étkeztetés nem 
biztosított a településen. 
Nő a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülők száma. 

 Pályázatok figyelemmel kísérése, pályázati 
pénzek igénylése. 
Minden rászoruló tájékoztatása a támogatás 
lehetőségéről. A halmozottan hátrányos 
helyzetűek feltérképezése. 

 

Idősek 

Az idős korosztály könnyen válik 
bűncselekmény áldozatává. 
Településünkön több a nyugdíjban, 
nyugdíjszerű ellátásban részesülő nő, mint 
férfi. 

Bűnmegelőző előadások tartása a rendőrség 
bevonásával. 
1. Igényfelmérés. 
2. Önkéntesek szervezése a nyári (pl. fűnyírás) 
és téli (pl. hólapátolás) háztartási munkák 
elvégzésére. 

 

Nők 

Emelkedő tendenciát mutat a munkanélküli 
nők aránya a településen, a nők között több a 
tartós munkanélküli. 

1.Inaktivitás okának feltárása családsegítő, 
védőnő, óvoda, iskola bevonásával. 
2. Kapcsolattartás a Munkaügyi Központ 
Kirendeltségével, az érintettel folyamatos 
tájékoztatása állás és képzési lehetőségekről.  

 

Fogyatékkal élők 
A településen több járdaszakasz műszaki 
állapota nem megfelelő, balesetveszélyes. 

1.Felmérés.  
2. A járdák felújítása, akadálymentesítése 
pályázati források bevonásával. 

 

 

Jövőképünk 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák egyenlő bánásmódban részesülnek. 
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élőket visszavezessük a társadalmi felzárkózás útjára. 
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek biztonságát. 
Folyamatosan odafigyelünk az idősek életminőségének javítására. 
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőséget. 
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők megfelelő gondozására, ellátására. 
 



 

 

Az intézkedési területek részletes kifejtése 

Az intézkedés sorszáma: 1. 
 

Intézkedés címe, 
megnevezése: 

Munkanélküliek a településen 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 
feltárt 
esélyegyenlőségi 
probléma 
megnevezése: 

A közfoglalkoztatásra alacsony a létszámkeret - az önkormányzat által felvehető 
közfoglalkoztatottak számát a munkaügyi központ határozza meg. 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

A közfoglalkoztatási keretlétszám bővítése a munkanélküliek számára. 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 
stratégiai 
dokumentumokkal: 

- 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 
ellátásáról 

- 2011. évi CVI. Törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 

Az intézkedés 
tartalma: 

- Pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése 
- Közfoglalkoztatás szervezése a településen a területileg illetékes 

munkaügyi kirendeltséggel együttműködve 

Az intézkedés felelőse: Polgármester/általa megbízott személy/ 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2014. szeptember 1. 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok): 

Munkanélküliek száma 

Az intézkedés 
megvalósításához 
szükséges erőforrások 
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

- Humán: polgármesteri hivatal munkatársa 
- Pénzügyi: támogatás összege 
- Technikai: közfoglalkoztatáshoz szükséges technikai felszereltség 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

- Folyamatos kapcsolattartás a területileg illetékes munkaügyi 
kirendeltséggel. 

- A területi munkaügyi kirendeltség által kiírt közfoglalkoztatási 
programok. 

- Támogatási forrás rendelkezésre állása. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Az intézkedési területek részletes kifejtése 

Az intézkedés sorszáma: 2. 
 

Intézkedés címe, 
megnevezése: 

Munkanélküliek a településen 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 
feltárt 
esélyegyenlőségi 
probléma 
megnevezése: 

Magas a tartós, 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek száma. 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

A tartós munkanélküliek álláshoz jutásának elősegítése. 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 
stratégiai 
dokumentumokkal: 

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

Az intézkedés 
tartalma: 

- Kapcsolatfelvétel és információ kérése a területileg illatékes munkaügyi 
kirendeltségtől. 

- Az érintettek tájékoztatása az állás- és átképzési lehetőségekről, 
támogatásokról. 

- Álláshirdetések, ehhez kapcsolódó információk és tájékoztatások 
megjelenítése az önkormányzat hirdetőtábláján. 

Az intézkedés felelőse: Polgármester /az általa megbízott személy/ 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2014. szeptember 1. 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok): 

- munkanélküliek száma 
- álláslehetőségek száma 
- átképzési lehetőségek száma 

 

Az intézkedés 
megvalósításához 
szükséges erőforrások 
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

- Humán: polgármesteri hivatal munkatársa 
- Pénzügyi: - 
- Technikai: számítógép, papír 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

- Folyamatos kapcsolattartás a területileg illetékes munkaügyi 
kirendeltséggel. 

- Technikai felszereltség megléte. 
- Folyamatos közzétett álláshirdetések. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Az intézkedési területek részletes kifejtése 

Az intézkedés sorszáma: 3 
 

Intézkedés címe, 
megnevezése: 

Munkanélküliek a településen 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 
feltárt 
esélyegyenlőségi 
probléma 
megnevezése: 

Növekszik a lakásfenntartási támogatásban részesülők száma. 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

Még több rászoruló tájékoztatása a támogatás lehetőségéről. 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 
stratégiai 
dokumentumokkal: 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

Az intézkedés 
tartalma: 

 Az érintett háztartások tájékoztatása a lakásfenntartási 
támogatás igénybevételének lehetőségeiről. 

 Ezzel kapcsolatos információk megjelentetése az önkormányzat 
hirdetőtábláján. 

Az intézkedés felelőse: Polgármester /az általa megbízott személy/ 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2014. szeptember 1. 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok): 

Lakásfenntartási támogatást igénylők száma 

Az intézkedés 
megvalósításához 
szükséges erőforrások 
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

- Humán: polgármesteri hivatal munkatársa 
- Pénzügyi: önkormányzati rész 
- Technikai: számítógép, papír 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

Technikai, pénzügyi feltételek biztosítása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Az intézkedési területek részletes kifejtése 

Az intézkedés sorszáma: 4 
 

Intézkedés címe, 
megnevezése: 

Gyermekek nyári kedvezményes étkeztetése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 
feltárt 
esélyegyenlőségi 
probléma 
megnevezése: 

A településen nem megoldott a gyermekek nyári kedvezményes étkeztetése. 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

A szociálisan rászoruló gyermekek nyári étkezéshez jussanak. 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 
stratégiai 
dokumentumokkal: 

- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról 

- 30/2013. (IV.30.) EMMI rendelet a települési önkormányzatok részére 
szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2013. évben nyújtott 
támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, 
felhasználásának és ellenőrzésének részletes szabályairól 

Az intézkedés 
tartalma: 

Igényfelmérés: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerekek 
száma az adott időszakban 
Tájékoztatás: szülők figyelmének felhívása a kedvezmény határidejének lejártára 
és az étkezés lehetőségére. 

Az intézkedés felelőse: Polgármester /az általa megbízott személy/ 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2014. május 31. 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok): 

- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma 
- Igénybevevők száma 

Az intézkedés 
megvalósításához 
szükséges erőforrások 
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

- Humán: polgármesteri hivatal munkatársa 
- Pénzügyi: - 
- Technikai: számítógép, papír 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

Folyamatos együttműködés az önkormányzat, a családok és az intézményi 
munkatársak között. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Az intézkedési területek részletes kifejtése 

Az intézkedés sorszáma: 5 
 

Intézkedés címe, 
megnevezése: 

Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők a településen 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 
feltárt 
esélyegyenlőségi 
probléma 
megnevezése: 

Növekszik a településen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő gyermekek száma. 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

Minden szociálisan rászoruló család tájékoztatása a kedvezmény 
igénybevételének lehetőségéről. 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 
stratégiai 
dokumentumokkal: 

- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról 

 

Az intézkedés 
tartalma: 

- Halmozottan hátrányos helyzetűek feltérképezése. 
- A szülők tájékoztatása a támogatás lehetőségéről. 

Az intézkedés felelőse: Polgármester /az általa megbízott személy/ 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2014. szeptember 1. 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok): 

- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma 
 

Az intézkedés 
megvalósításához 
szükséges erőforrások 
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

- Humán: polgármesteri hivatal munkatársa 
- Pénzügyi: - 
- Technikai: számítógép, papír 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

Folyamatos együttműködés az önkormányzat, a családok és az intézményi 
munkatársak között. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Az intézkedési területek részletes kifejtése 

Az intézkedés sorszáma: 6 
 

Intézkedés címe, 
megnevezése: 

Munkanélküli nők a településen 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 
feltárt 
esélyegyenlőségi 
probléma 
megnevezése: 

Emelkedik a munkanélküli nők száma a településen. 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

A munkanélküli nők álláshoz jutásának elősegítése, helyzetének javítása. 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 
stratégiai 
dokumentumokkal: 

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

Az intézkedés 
tartalma: 

- Munkanélküliség okának feltárása családsegítő, védőnő, iskola 
bevonásával. 

- Kapcsolattartás a helyi munkaügyi központ kirendeltségével, folyamatos 
tájékoztatás az állás és képzési lehetőségekről. 

Az intézkedés felelőse: Polgármester /az általa megbízott személy/ 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2014. szeptember 1. 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok): 

- Munkanélküliek száma 
- Feltárt esetek száma 

Az intézkedés 
megvalósításához 
szükséges erőforrások 
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

- Humán: polgármesteri hivatal munkatársa 
- Pénzügyi: - 
- Technikai: számítógép, papír 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

Az együttműködő helyi intézmények jelzőrendszerének folyamatos működése 
révén. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Az intézkedési területek részletes kifejtése 

Az intézkedés sorszáma: 7 
 

Intézkedés címe, 
megnevezése: 

Bűnmegelőzés az idősek körében 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 
feltárt 
esélyegyenlőségi 
probléma 
megnevezése: 

Az idősebb korosztály könnyebben válik bűncselekmény áldozatává. 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

Az idősek áldozattá válásának megelőzése. 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 
stratégiai 
dokumentumokkal: 

115/2003. (X.28.) OGY határozat a társadalmi bűnmegelőzése nemzeti 
stratégiájáról 

Az intézkedés 
tartalma: 

Felmérés, kérdőív a tapasztalatokról, problémákról a rendőrség, polgárőrség 
bevonásával. 

Az intézkedés felelőse: Polgármester /az általa megbízott személy/ 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2014. január 31. 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok): 

- Időskorúak száma 
- Kiküldött kérdőívek száma 
- Visszaérkezett kérdőívek száma 

Az intézkedés 
megvalósításához 
szükséges erőforrások 
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

- Humán: polgármesteri hivatal munkatársa, rendőrség, polgárőrség 
- Pénzügyi: sokszorosítási költség 
- Technikai: számítógép, formanyomtatvány, fórum megtartására alkalmas 

helyiség (terem) 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

Együttműködés a rendőrséggel, polgárőrséggel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Az intézkedési területek részletes kifejtése 

Az intézkedés sorszáma: 8 
 

Intézkedés címe, 
megnevezése: 

A településen élő, egyedül álló nyugdíjas nők segítése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 
feltárt 
esélyegyenlőségi 
probléma 
megnevezése: 

A településen magas az egyedülálló nyugdíjas nők száma. 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

Önkéntesek szervezése a háztartási, házkörüli munkák elvégzésére. 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 
stratégiai 
dokumentumokkal: 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

Az intézkedés 
tartalma: 

Igényfelmérés a rászoruló nyugdíjas nők körében 

Az intézkedés felelőse: Polgármester /az általa megbízott személy/ 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2014. május 31. 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok): 

Nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülő nő 

Az intézkedés 
megvalósításához 
szükséges erőforrások 
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

- Humán: polgármesteri hivatal munkatársa 
- Pénzügyi: - 
- Technikai: számítógép, papír 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

Együttműködés az önkormányzat, az önkéntesek és a nyugdíjasok között. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Az intézkedési területek részletes kifejtése 

Az intézkedés sorszáma: 9 
 

Intézkedés címe, 
megnevezése: 

A település járdaszakaszainak felújítása, akadálymentesítése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 
feltárt 
esélyegyenlőségi 
probléma 
megnevezése: 

A településen több járdaszakasz műszaki állapota nem megfelelő, 
balesetveszélyes. 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

A gyalogos közlekedésre szolgáló járdaszakaszok biztonságossá és 
akadálymentessé válnak. 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 
stratégiai 
dokumentumokkal: 

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet átalakításáról és védelméről 

Az intézkedés 
tartalma: 

A nem megfelelő járdaszakaszok felmérése, járdák felújítása pályázati források 
bevonásával. 

Az intézkedés felelőse: Polgármester /az általa megbízott személy/ 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2014. szeptember 1. 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok): 

- Nem megfelelő műszaki állapotú járdaszakaszok száma 
- Akadálymentesített járdaszakaszok száma 

Az intézkedés 
megvalósításához 
szükséges erőforrások 
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

- Humán: szakember 
- Pénzügyi: szakértői díj 
- Technikai: fényképezőgép, számítógép 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

Megfelelő szakember, szakértői díj finanszírozásra pénzügyi fedezet. 
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 
 

   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  

Intézkedés 

sorszáma  

Az intézkedés címe, 

megnevezése  

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt esélyegyenlőségi 

probléma megnevezése  

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél  

A célkitűzés összhangja egyéb 

stratégiai dokumentumokkal  
Az intézkedés tartalma  

Az intézkedés 

felelőse  

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje  

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő indikátor(ok)  

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges erőforrások 

(humán, pénzügyi, 

technikai)  

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága  

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége  

1 
Munkanélküliek a 

településen 

A közfoglalkoztatásra 

alacsony a létszámkeret - 

az önkormányzat által 

felvehető 

közfoglalkoztatottak 

számát a munkaügyi 

központ határozza meg. 

A közfoglalkoztatási 

keretlétszám 

bővítése a 

munkanélküliek 

számára. 

- 1991. évi IV. törvény a 

foglalkoztatás elősegítéséről és a 

munkanélküliek ellátásáról - 

2011. évi CVI. Törvény a 

közfoglalkoztatásról és a 

közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó, valamint egyéb 

törvények módosításáról  

- Pályázati lehetőségek 

figyelemmel kisérése - 

Közfoglalkoztatás 

szervezése a településen a 

területileg illetékes 

munkaügyi kirendeltséggel 

együttműködve  

Polgármester/általa 

megbízott személy/ 
2014.09.01. 

Munkanélküliek 

száma 

- Humán: polgármesteri 

hivatal munkatársa - 

Pénzügyi: támogatás 

összege - Technikai: 

közfoglalkoztatáshoz 

szükséges technikai 

felszereltség  

- Folyamatos 

kapcsolattartás a 

területileg illetékes 

munkaügyi 

kirendeltséggel. - A 

területi munkaügyi 

kirendeltség által kiírt 

közfoglalkoztatási 

programok. - 

Támogatási forrás 

rendelkezésre állása.  

2 
Munkanélküliek a 

településen 

Magas a tartós, 180 

napnál régebben 

regisztrált 

munkanélküliek száma. 

A tartós 

munkanélküliek 

álláshoz jutásának 

elősegítése. 

1991. évi IV. törvény a 

foglalkoztatás elősegítéséről és a 

munkanélküliek ellátásáról 

- Kapcsolatfelvétel és 

információ kérése a 

területileg illatékes 

munkaügyi kirendeltségtől. 

- Az érintettek tájékoztatása 

az állás- és átképzési 

lehetőségekről, 

támogatásokról. - 

Álláshirdetések, ehhez 

kapcsolódó információk és 

tájékoztatások 

megjelenítése az 

önkormányzat 

hirdetőtábláján.  

Polgármester /az 

általa megbízott 

személy/ 

2014.09.01. 

- munkanélküliek 

száma - 

álláslehetőségek 

száma - átképzési 

lehetőségek száma 

- Humán: polgármesteri 

hivatal munkatársa - 

Pénzügyi: - - Technikai: 

számítógép, papír  

- Folyamatos 

kapcsolattartás a 

területileg illetékes 

munkaügyi 

kirendeltséggel. - 

Technikai felszereltség 

megléte. - Folyamatos 

közzétett 

álláshirdetések.  

3 
Munkanélküliek a 

településen 

Növekszik a 

lakásfenntartási 

támogatásban részesülők 

száma. 

Még több rászoruló 

tájékoztatása a 

támogatás 

lehetőségéről. 

A szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény 

 Az érintett háztartások 

tájékoztatása a 

lakásfenntartási támogatás 

igénybevételének 

lehetőségeiről.  Ezzel 

kapcsolatos információk 

megjelentetése az 

önkormányzat 

hirdetőtábláján.  

Polgármester /az 

általa megbízott 

személy/ 

2014.09.01. 

Lakásfenntartási 

támogatást igénylők 

száma 

- Humán: polgármesteri 

hivatal munkatársa - 

Pénzügyi: önkormányzati 

rész - Technikai: 

számítógép, papír  

Technikai, pénzügyi 

feltételek biztosítása 

II. A gyermekek esélyegyenlősége  

1 

Gyermekek nyári 

kedvezményes 

étkeztetése 

A településen nem 

megoldott a gyermekek 

nyári kedvezményes 

étkeztetése. 

A szociálisan 

rászoruló gyermekek 

nyári étkezéshez 

jussanak. 

- 1997. évi XXXI. törvény a 

gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról - 

30/2013. (IV.30.) EMMI 

rendelet a települési 

önkormányzatok részére 

szociális nyári 

gyermekétkeztetés céljából 

Igényfelmérés: rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő 

gyerekek száma az adott 

időszakban Tájékoztatás: 

szülők figyelmének 

felhívása a kedvezmény 

határidejének lejártára és az 

Polgármester /az 

általa megbízott 

személy/ 

2014.05.31. 

- Rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesülők száma - 

Igénybevevők száma  

- Humán: polgármesteri 

hivatal munkatársa - 

Pénzügyi: - - Technikai: 

számítógép, papír  

Folyamatos 

együttműködés az 

önkormányzat, a 

családok és az 

intézményi munkatársak 

között. 
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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  

2013. évben nyújtott támogatás 

igénylésének, döntési 

rendszerének, folyósításának, 

felhasználásának és 

ellenőrzésének részletes 

szabályairól  

étkezés lehetőségére.  

2 

Gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesülők a 

településen 

Növekszik a településen 

a rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesülő gyermekek 

száma. 

Minden szociálisan 

rászoruló család 

tájékoztatása a 

kedvezmény 

igénybevételének 

lehetőségéről. 

- 1997. évi XXXI. törvény a 

gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról 

- Halmozottan hátrányos 

helyzetűek feltérképezése. - 

A szülők tájékoztatása a 

támogatás lehetőségéről.  

Polgármester /az 

általa megbízott 

személy/ 

2014.09.01. 

- Rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesülők száma 

- Humán: polgármesteri 

hivatal munkatársa - 

Pénzügyi: - - Technikai: 

számítógép, papír  

Folyamatos 

együttműködés az 

önkormányzat, a 

családok és az 

intézményi munkatársak 

között. 

III. A nők esélyegyenlősége  

1 
Munkanélküli nők a 

településen 

Emelkedik a 

munkanélküli nők száma 

a településen. 

A munkanélküli nők 

álláshoz jutásának 

elősegítése, 

helyzetének javítása. 

1991. évi IV. törvény a 

foglalkoztatás elősegítéséről és a 

munkanélküliek ellátásáról 

- Munkanélküliség okának 

feltárása családsegítő, 

védőnő, iskola bevonásával. 

- Kapcsolattartás a helyi 

munkaügyi központ 

kirendeltségével, 

folyamatos tájékoztatás az 

állás és képzési 

lehetőségekről.  

Polgármester /az 

általa megbízott 

személy/ 

2014.09.01. 

- Munkanélküliek 

száma - Feltárt esetek 

száma  

- Humán: polgármesteri 

hivatal munkatársa - 

Pénzügyi: - - Technikai: 

számítógép, papír  

Az együttműködő helyi 

intézmények 

jelzőrendszerének 

folyamatos működése 

révén. 

IV. Az idősek esélyegyenlősége  

1 
Bűnmegelőzés az 

idősek körében 

Az idősebb korosztály 

könnyebben válik 

bűncselekmény 

áldozatává. 

Az idősek áldozattá 

válásának 

megelőzése. 

115/2003. (X.28.) OGY 

határozat a társadalmi 

bűnmegelőzése nemzeti 

stratégiájáról 

Felmérés, kérdőív a 

tapasztalatokról, 

problémákról a rendőrség, 

polgárőrség bevonásával. 

Polgármester /az 

általa megbízott 

személy/ 

2014.01.31. 

- Időskorúak száma - 

Kiküldött kérdőívek 

száma - 

Visszaérkezett 

kérdőívek száma  

- Humán: polgármesteri 

hivatal munkatársa, 

rendőrség, polgárőrség - 

Pénzügyi: sokszorosítási 

költség - Technikai: 

számítógép, 

formanyomtatvány, fórum 

megtartására alkalmas 

helyiség (terem)  

Együttműködés a 

rendőrséggel, 

polgárőrséggel. 

2 

A településen élő, 

egyedül álló 

nyugdíjas nők 

segítése 

A településen magas az 

egyedülálló nyugdíjas 

nők száma. 

Önkéntesek 

szervezése a 

háztartási, házkörüli 

munkák elvégzésére. 

A szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény 

Igényfelmérés a rászoruló 

nyugdíjas nők körében 

Polgármester /az 

általa megbízott 

személy/ 

2014.05.31. 

Nyugdíjban és 

nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő 

nő 

- Humán: polgármesteri 

hivatal munkatársa - 

Pénzügyi: - - Technikai: 

számítógép, papír  

Együttműködés az 

önkormányzat, az 

önkéntesek és a 

nyugdíjasok között. 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége  

1 

A település 

járdaszakaszainak 

felújítása, 

akadálymentesítése 

A településen több 

járdaszakasz műszaki 

állapota nem megfelelő, 

balesetveszélyes. 

A gyalogos 

közlekedésre 

szolgáló 

járdaszakaszok 

biztonságossá és 

akadálymentessé 

válnak. 

1997. évi LXXVIII. törvény az 

épített környezet átalakításáról 

és védelméről 

A nem megfelelő 

járdaszakaszok felmérése, 

járdák felújítása pályázati 

források bevonásával. 

Polgármester /az 

általa megbízott 

személy/ 

2014.09.01. 

- Nem megfelelő 

műszaki állapotú 

járdaszakaszok száma 

- Akadálymentesített 

járdaszakaszok száma  

- Humán: szakember - 

Pénzügyi: szakértői díj - 

Technikai: fényképezőgép, 

számítógép  

Megfelelő szakember, 

szakértői díj 

finanszírozásra pénzügyi 

fedezet. 
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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 kidolgozását és megvalósítását, értékelését, ellenőrzését és az ennek során 
nyert információk visszacsatolását, valamint a programba történő beépítésének garantálását a 
program megvalósításában érintett partnerek együttműködése révén biztosítja. 
 
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön maradéktalanul 
megvalósuljanak. 
 

 

A megvalósítás folyamata 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében 
önkormányzatunk vállalja:  
 
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérését, a kötelezettségek teljesítésének nyomon 
követését, dokumentálását, és mindezekről a településen élők, érintettek, partnerek rendszeres 
tájékoztatását, 
- annak figyelemmel kísérését, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e 
a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján szükséges-e esetleg új beavatkozások 
meghatározása, 
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálatát, 
a HEP IT aktualizálását,  
- az esetleges változások beépítését a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítését véleményezésre, 
döntésre, 
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatását, 
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárását, kommunikálását. 
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Monitoring és visszacsatolás 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a képviselő-testület, a 
partnerintézmények, érintettek bevonásával ellenőrzi, és javaslatot készít a HEP szükség szerinti 
aktualizálására az egyes beavatkozási területek felelőseinek, megvalósítóinak. 
 

Nyilvánosság 

 
A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségét a programot napirendre tűző 
képviselő-testületi ülés révén biztosítjuk.  
 
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra hozatala 
is.  
 
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 nyilvánosság folyamatos biztosítására az önkormányzat honlapja áll rendelkezésre, melynek révén 
tájékoztatjuk a településen élőket a program megvalósításában elért eredményekről, a monitoring 
eredményeiről. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző 
rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek 
támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi 
környezet kialakítása érdekében. 
 
 

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

- Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi partnerek 
számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program. 

- Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és intézményeinek 
dolgozói megismerjék és kövessék a HEP-ben foglaltakat. 

- Biztosítja, hogy az önkormányzat, és az intézményvezetők megkapják a HEP végrehajtásához 
szükséges felkészítést és segítséget. 

- Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges lépéseket, 
vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek elhárításáról intézkedni. 

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

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

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

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

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 
érvényesüléséről. 

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

Érvényesülés, módosítás 

 
Amennyiben a kétévente előírt vagy ennél korábbi időpontban elvégzett felülvizsgálat során kiderül, 
hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a beavatkozási terület felelőse bemutatja a 
képviselő-testültnek az indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek 
korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok 
teljesíthetők legyenek.  
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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Dátum          Partner aláírás 

 
 
 
 
Dátum          Partner aláírás 
 
 
 
 
 
Dátum          Partner aláírás 

 
 



 

 

1. számú táblázat - Lakónépesség 
száma az év végén  

 Fő Változás 

2007 2200  

2008 2180 99% 

2009 2144 98% 

2010 2159 101% 

2011 2143 99% 

 
 

2. számú táblázat - Állandó népesség     

 
fő % 

nők férfiak összesen nők férfiak 

nő 1087 1065 2152 51% 49% 

0-2 évesek      

0-14 éves 170 160 330 52% 48% 

15-17 éves 33 33 66 50% 50% 

18-59 éves 650 698 1348 48% 52% 

60-64 éves 69 65 134 51% 49% 

65 év feletti 156 108 264 59% 41% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. számú táblázat - Öregedési index 

 65 év feletti állandó lakosok száma (fő) 0-14 éves korú állandó lakosok száma (fő) Öregedési index (%) 

2001 n.a n.a #ÉRTÉK! 

2008 240 355 67,6% 

2009 251 334 75,1% 

2010 261 336 77,7% 

2011 264 330 80,0% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 
 

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

 állandó jellegű odavándorlás elvándorlás egyenleg 

2008 49 66 -17 

2009 40 75 -35 

2010 65 49 16 

2011 35 50 -15 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 
5. számú táblázat 
- Természetes 
szaporodás    

 élve születések száma halálozások száma természetes szaporodás (fő) 

2008 25 31 -6 

2009 20 26 -6 

2010 12 19 -7 

2011 19 20 -1 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 
 



 

 

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

év  

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

nő férfi összesen nő férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 765 820 1585 83 10,8% 96 11,7% 179 11,3% 

2009 750 650 1400 86 11,5% 108 16,6% 194 13,9% 

2010 756 806 1562 71 9,4% 58 7,2% 129 8,3% 

2011 752 797 1549 98 13,0% 74 9,3% 172 11,1% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
 
3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 

  2008 2009 2010 2011 

nyilvántartott álláskeresők száma összesen fő 179 194 129 172 

20 éves és fiatalabb 
fő 10 8 4 9 

% 5,6% 4,1% 3,1% 5,2% 

21-25 év  
fő 18 27 18 25 

% 10,1% 13,9% 14,0% 14,5% 

26-30 év 
fő 28 18 19 14 

% 15,6% 9,3% 14,7% 8,1% 

31-35 év 
fő 28 31 19 22 

% 15,6% 16,0% 14,7% 12,8% 

36-40 év 
fő 18 31 17 24 

% 10,1% 16,0% 13,2% 14,0% 

41-45 év 
fő 25 23 12 20 

% 14,0% 11,9% 9,3% 11,6% 

46-50 év 
fő 22 24 14 25 

% 12,3% 12,4% 10,9% 14,5% 

51-55 év 
fő 20 17 16 14 

% 11,2% 8,8% 12,4% 8,1% 

56-60 év 
fő 10 14 10 18 

% 5,6% 7,2% 7,8% 10,5% 



 

 

61 év felett 
fő 0 1 0 1 

% 0,0% 0,5% 0,0% 0,6% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal      

 
 
 
 
 

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

év  

nyilvántartott/regisztrált munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli 

fő fő % 

nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen 

2008 79 91 170 44 30 74 55,7% 33,0% 43,5% 

2009 86 91 177 50 48 98 58,1% 52,7% 55,4% 

2010 77 68 145 37 29 66 48,1% 42,6% 45,5% 

2011 98 74 172 48 27 75 49,0% 36,5% 43,6% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 
 
 

3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma 

év  

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

nő férfi összesen nő Férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 191 189 380 9 4,7% 11 5,8% 20 5,3% 

2009 182 191 373 10 5,5% 10 5,2% 20 5,4% 

2010 175 186 361 7 4,0% 6 3,2% 13 3,6% 

2011 176 176 352 14 8,0% 6 3,4% 20 5,7% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 
 
 
 



 

 

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 

év 
nyilvántartott álláskeresők száma összesen 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint 

8 általánosnál alacsonyabb 
végzettség 

8 általános 
8 általánosnál magasabb iskolai 

végzettség 

 Fő fő % fő % fő % 

2008 179 6 3,4% 56 31,3% 117 65,4% 

2009 194 7 3,6% 63 32,5% 124 63,9% 

2010 129 6 4,7% 40 31,0% 83 64,3% 

2011 172 8 4,7% 67 39,0% 97 56,4% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 
 

3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők 

 év 
általános iskolai felnőttoktatásban résztvevők száma 8. évfolyamot felnőttoktatásban eredményesen elvégzők száma 

fő Fő % 

2009 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2010 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2011 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

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

3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában 

 év 
középfokú felnőttoktatásban résztvevők összesen 

szakiskolai felnőttoktatásban 
résztvevők 

szakközépiskolai felnőttoktatásban 
résztvevők 

gimnáziumi felnőttoktatásban 
résztvevők 

fő fő % fő % fő % 

2009 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2010 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2011 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

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



 

 

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

év 15-64 év közötti lakónépesség száma segélyben részesülők fő segélyben részesülők % 

2008 1585 83 5,2% 

2009 1400 75 5,4% 

2010 1462 77 5,3% 

2011 1549 89 5,7% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 
 

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma 

év 
nyilvántartott álláskeresők száma álláskeresési járadékra jogosultak  

fő fő % 

2008 179 46 25,7% 

2009 194 50 25,8% 

2010 124 28 22,6% 

2011 172 30 17,4% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 
3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma 

év 

rendszeres szociális segélyben 
részesülők   

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás (álláskeresési 

támogatás) 

fő 15-64 évesek %-ában fő munkanélküliek %-ában 

2008 64 4 56 31,3 

2009 19 1 57 29,4 

2010 12 0,8 52 41,9 

2011 16 1 64 37,2 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 
 



 

 

 

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

év 
Felnőttek és gyermekek részére tervezett háziorvosi 

szolgálatok száma 

Csak felnőttek részére szervezett háziorvosi 
szolgáltatások száma 

házi gyermekorvosok által ellátott szolgálatok 
száma 

2008 1 0 0 

2009 1 0 0 

2010 1 0 0 

2011 1 0 0 

Forrás: TeiR, KSH Tstar 
 

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

év közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

2008 86 

2009 82 

2010 72 

2011 79 

Forrás: TeiR, KSH Tstar 
 

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 

év ápolási díjban részesítettek száma 

2008 24 

2009 27 

2010 25 

2011 28 

Forrás: TeiR, KSH Tstar 
 
 



 

 

 

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 

év 

összes 
lakásállomány 

(db) 
 

bérlakás 
állomány 

(db) 
 

szociális 
lakásállomány 

(db) 
 

egyéb lakáscélra 
használt nem 

lakáscélú 
ingatlanok (db) 

 

  

ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító lakások száma 

 

ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító lakások száma 

 

ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító lakások száma 

 

ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító lakások száma 

2008 849 n.a 0 n.a 0 n.a n.a n.a 

2009 851 n.a 0 na. 0 n.a n.a n.a 

2010 854 n.a 0 n.a 0 n.a n.a n.a 

2011 854 n.a 0 n.a 0 n.a n.a n.a 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

3.4.3. számú táblázat - Támogatásban részesülők 

év lakásfenntartási támogatásban részesítettek száma adósságcsökkentési támogatásban részesülők száma 

2008 64 0 

2009 90 0 

2010 109 0 

2011 128 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

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

év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 

2008 0 0 33 

2009 2 0 34 

2010 4 1 32 

2011 7 3 25 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

év 

Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesítettek 

száma 

Ebből tartósan beteg 
fogyatékos gyermekek 

száma 

Kiegészítő gyermekvédelmi 
kedvezményben részesítettek 

száma  

Ebből tartósan beteg 
fogyatékos gyermekek 

száma 

Rendkívüli gyermekvédelmi 
kedvezményben részesítettek 

száma 

2008 149 7 1 0 0 

2009 138 8 1 0 0 

2010 156 9 1 0 0 

2011 147 7 1 0 0 

2012 164 8 1 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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

év 

Ingyenes étkezésben 
résztvevők száma 

óvoda 

Ingyenes étkezésben 
résztvevők száma iskola 1-

8. évfolyam 

50 százalékos mértékű 
kedvezményes étkezésre jogosultak 

száma 1-13. évfolyam 

Ingyenes tankönyv-
ellátásban részesülők 

száma 

Óvodáztatási 
támogatásban 

részesülők száma  

Nyári étkeztetésben 
részesülők száma 

2008 29 41 18 119 0 0 

2009 26 38 24 74 0 0 

2010 28 47 14 83 0 34 

2011 26 53 9 69 0 0 

2012 28 60 13 78 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

év védőnői álláshelyek száma Egy védőnőre jutó gyermekek száma 

2008 1 109 

2009 1 99 

2010 1 92 

2011 1 84 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 

év 
bölcsődék 

száma 

bölcsődébe beírt 
gyermekek száma 

Szociális szempontból felvett gyerekek száma (munkanélküli szülő, veszélyeztetett 
gyermek, nappali tagozaton tanuló szülő) 

Működő összes bölcsődei 
férőhelyek száma 

2008 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma 

év családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma családi napköziben a térítésmentes férőhelyek száma 

2008 0 0 

2009 0 0 

2010 0 0 

2011 0 0 

2012 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, intézményi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 

1 

Hány településről járnak be a gyermekek 
1 

Óvodai férőhelyek száma 

80 

Óvodai csoportok száma 

4 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 
7 h-tól 17 h-ig  

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 

augusztus (1 hónap) 

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 
9 0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 
9 0 

Gyógypedagógusok létszáma 

0 0 



 

 

Dajka/gondozónő 

4 0 

Kisegítő személyzet 
1 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
 
 

4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3. 

év 
3-6 éves korú gyermekek 

száma 

óvodai gyermekcsoportok 
száma 

óvodai férőhelyek 
száma 

óvodai feladat-ellátási 
helyek száma 

óvodába beírt 
gyermekek száma 

óvodai gyógypedagógiai 
csoportok száma 

2008 83 4 80 1 83 0 

2009 80 4 80 1 80 0 

2010 87 4 80 1 87 0 

2011 93 4 80 1 93 0 

2012 99 4 80 1 99 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
 
 
 



 

 

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma 

tanév 
Általános iskola 1-4 évfolyamon tanulók száma Általános iskola 5-8 évfolyamon tanulók száma általános iskolások száma 

napközis tanulók 
száma 

fő fő fő fő % 

2010/2011 74 88 162 23 14,2% 

2011/2012 77 80 157 30 19,1% 

2012/2013 83 77 160 32 20,0% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai 

tanév 
általános iskolai osztályok száma 

általános iskolai osztályok száma a gyógypedagógiai 
oktatásban 

általános iskolai feladat-ellátási helyek száma 

1-4 évfolyamon 5-8 évfolyamon összesen 1-4 évfolyamon 5-8 évfolyamon összesen db 

2010/2011 4 4 8 1 0 1 1 

2011/2012 4 4 8 1 0 1 1 

2012/2013 4 4 8 1 1 2 1 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

év 
Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

férfiak nők férfiak nők férfiak nők 

2008 772 724 681 645 91 79 

2009 609 714 518 628 91 86 

2010 764 724 696 647 68 77 

2011 763 719 689 621 74 98 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
 

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

év védőnők száma 0-3 év közötti gyermekek száma átlagos gyermekszám védőnőnként 

2008 1 109 109 

2009 1 99 99 

2010 1 92 92 

2011 1 84 84 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
 

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

év nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő férfiak száma nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő nők száma összes nyugdíjas 

2008 263 309 572 

2009 256 307 563 

2010 257 300 557 

2011 263 306 569 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 



 

 

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

év 
64 év feletti lakosság száma 

nappali ellátásban részesülő időskorúak 
száma 

fő fő % 

2008 240 0 0% 

2009 251 0 0% 

2010 261 0 0% 

2011 264 0 0% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma 

év megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők száma egészségkárosodott személyek szociális ellátásaiban részesülők száma 

2008 44 0 

2009 35 2 

2010 35 4 

2011 n.a 2 

2012 n.a 3 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 



 

 
 


